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Pozmeňujúci návrh 58
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 5

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

– zo zreteľom na stanovisko Výboru 
regiónov z … 2,

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

_________________ _________________
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 59
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 
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).
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 60
Franc Bogovič

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 
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).

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 61
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 

(1) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 
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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.

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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Erik Bergkvist

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 
boli zaznamenané prekážky obchodu a 
cezhraničných výmen medzi Úniou a 
Spojeným kráľovstvom. Boli hlásené 
značné a ďalekosiahle následky pre 
podniky, občanov a verejnú správu, okrem 
iného rozsiahle administratívne postupy 
pre dovážajúce a vyvážajúce podniky – v 
Únii aj v Spojenom kráľovstve – v 
kombinácii s prísnymi kontrolami na 
hraniciach súvisiacimi s pandémiou 
ochorenia COVID-19, čo vytvára 
komplikované zápchy na hraniciach, 
sťažuje obchod a bráni oživeniu 
hospodárstva. Tieto dôsledky by sa mali čo 
najviac zmierniť. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 počas predbežného vykonávania dohody 
– pred nadobudnutím jej platnosti – už 
existujú určité negatívne dôsledky 
týkajúce sa obchodu, cezhraničných 
výmen a vzťahov v oblasti rybárstva 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, a 
budú naďalej existovať. Dôsledky sú 
rozsiahle a ďalekosiahle pre podniky, 
flotilu Únie, občanov a orgány verejnej 
správy. Týmto dôsledkom sa nedá vyhnúť 
a zainteresované strany musia zaistiť, aby 
na ne boli pripravené.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 64
Daniel Buda

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 
budú existovať prekážky obchodu 
a cezhraničných výmen týkajúce sa 
voľného pohybu osôb, služieb a kapitálu 
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.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 65
Franc Bogovič

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 
vznikli prekážky  obchodu a cezhraničných 
výmen medzi Úniou a Spojeným 
kráľovstvom , ktoré majú rozsiahle 
a ďalekosiahle následky pre štáty, regióny, 
miestne spoločenstvá, verejnú správu, 
podniky a občanov. Týmto dôsledkom sa 
nedá vyhnúť a zainteresované strany musia 
zaistiť, aby na ne boli pripravené.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 66
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

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 
sa v rámci obchodu a cezhraničných 
výmen medzi Úniou a Spojeným 
kráľovstvom stali skutočnosťou prekážky, 
ktoré majú 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
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Susana Solís Pérez

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) Koniec prechodného obdobia 
vytvoril v rámci obchodu a cezhraničných 
výmen medzi Úniou a Spojeným 
kráľovstvom prekážky a rozsiahle 
a ďalekosiahle následky pre podniky, 
pracovníkov, občanov a verejnú správu. 
Týmto dôsledkom sa nedá vyhnúť a 
zainteresované strany musia zaistiť, aby na 
ne boli pripravené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

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) Koniec prechodného obdobia 
vytvoril v rámci obchodu a cezhraničných 
výmen medzi Úniou a Spojeným 
kráľovstvom prekážky s rozsiahlymi 
a ďalekosiahlymi následkami pre podniky, 
pracovníkov, občanov a verejnú správu. 
Týmto dôsledkom sa nedá vyhnúť a 
zainteresované strany musia zaistiť, aby na 
ne boli pripravené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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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 
budú existovať prekážky obchodu 
a cezhraničných výmen medzi Úniou 
a Spojeným kráľovstvom. Očakávajú 
sa rozsiahle a ďalekosiahle následky pre 
podniky, najmä MSP, občanov a verejnú 
správu. Týmto dôsledkom sa nedá vyhnúť 
a zainteresované strany musia zaistiť, aby 
na ne boli pripravené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Vyjednávači Európskej únie a 
Spojeného kráľovstva uzavreli 24. 
decembra 2020 dohodu o budúcich 
vzťahoch. Dohoda o obchode a spolupráci 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom1a 
(ďalej len „dohoda“) sa predbežne 
vykonáva od 1. januára 2021. Pokiaľ ide 
o obchod, v dohode sa stanovuje, že všetok 
tovar, ktorý spĺňa príslušné pravidlá 
pôvodu, je oslobodený od ciel a kvót. 
Pokiaľ ide o rybolov, dohoda zachováva 
recipročný prístup k rybolovným vodám a 
rybolovným zdrojom do 30. júna 2026 
(ďalej len „adaptačné obdobie“). Počas 
adaptačného obdobia sa však rybolovné 
možnosti pre flotilu Únie majú postupne 
znížiť o 25 % vo vodách Spojeného 
kráľovstva a vo vodách tretích krajín, ako 
je to v prípade kvóty pre tresku škvrnitú 
na Svalbarde (Nórsko). To by mohlo 
priniesť zásadné zmeny v celom 
hodnotovom reťazci rybolovu a v 
štruktúre hospodárstva v niektorých 
pobrežných regiónoch závislých od 
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rybolovu.
_________________
1a Dohoda o obchode a spolupráci medzi 
Európskou úniou a Európskym 
spoločenstvom pre atómovú energiu na 
jednej strane a Spojeným kráľovstvom 
Veľkej Británie a Severného Írska na 
strane druhej („dohoda o obchode a 
spolupráci“) (Ú. v. EÚ L 444, 31.12.2020, 
s. 14).

Or. es

Pozmeňujúci návrh 71
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) 24. decembra 2020 bola 
dosiahnutá Dohoda o obchode a 
spolupráci medzi Európskou úniou a 
Európskym spoločenstvom pre atómovú 
energiu na jednej strane a Spojeným 
kráľovstvom Veľkej Británie a Severného 
Írska na strane druhej. Touto dohodou, 
ktorá zabránila hrozbe tzv. tvrdého 
brexitu, sa upravuje rámec budúcich 
vzťahov medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom, ktoré sa týkajú najmä týchto 
oblastí: obchod s tovarom a službami, 
investície, hospodárska súťaž, energetika 
a udržateľnosť, rybárstvo, ochrana 
údajov a koordinácia v oblasti sociálneho 
zabezpečenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Dohoda sa neuplatňuje na 
zámorské územia, ktoré udržiavajú 
osobitné vzťahy so Spojeným 
kráľovstvom: Anguilla, Bermudy, Britské 
antarktické územie, Britské 
indickooceánske územie, Britské 
Panenské ostrovy, Kajmanie ostrovy a 
Falklandské ostrovy. Dohoda sa 
neuplatňuje na Gibraltár a nemá na 
tomto území žiadne účinky.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 73
François Alfonsi

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 negatívne 
hospodárske, sociálne, environmentálne a 
územné vplyvy vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie a preukázať solidaritu so 
všetkými členskými štátmi, najmä s ich 
najviac zasiahnutými regiónmi a 
odvetviami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(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 a sociálny vplyv vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie a preukázať 
solidaritu so všetkými členskými štátmi 
vrátane ich regiónov, a to najmä s tými, 
ktoré sú najvážnejšie zasiahnuté, vrátane 
prípadne ich regiónov a miestnych 
komunít.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Martina Michels

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, regiónmi a miestnymi 
spoločenstvami, najmä s tými, ktoré sú 
zasiahnuté najviac.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

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 

(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 a 
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zasiahnuté najviac. regiónmi, najmä s tými, ktoré sú 
zasiahnuté najviac.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 a 
regiónmi, najmä s tými, ktoré sú 
zasiahnuté najviac.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie a preukázať solidaritu so všetkými 
členskými štátmi a ich regiónmi, najmä 
s tými, ktoré sú zasiahnuté najviac.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 79
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato
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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, ako 
napríklad rybárstvo, 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, 
vrátane odškodnenia pre najviac 
postihnuté odvetvia.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 80
Daniel Buda

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 a 
kategóriách pracovníkov, 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.
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 81
François Alfonsi

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 a regiónom vzniknú v 
súvislosti s opatreniami osobitne prijatými 
na zmiernenie týchto dôsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

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. 

(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. 
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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.

Mali by sa ňou úplne alebo čiastočne 
pokryť dodatočné verejné a súkromné 
výdavky, ktoré členským štátom vzniknú 
v súvislosti s opatreniami osobitne 
prijatými na zmiernenie týchto dôsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Írska republika si vzhľadom na 
svoju zemepisnú polohu a vysoký stupeň 
vzájomnej závislosti s hospodárstvom 
Spojeného kráľovstva, primárnu 
zodpovednosť za vykonávanie protokolu o 
Severnom Írsku a riziká 
nepredvídateľného vývoja vzťahov s 
orgánmi Spojeného kráľovstva vyžaduje 
osobitnú pozornosť a väčšiu solidaritu zo 
strany Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 
ovplyvnená alebo stratená v dôsledku 
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vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 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, 
najmä MSP, a odvetví hospodárstva 
vrátane rybárstva, agropotravinárstva a 
dopravy, ktoré sú nepriaznivo ovplyvnené 
vystúpením, a ktoré teraz čelia prekážkam 
v obchodných tokoch, nárastu 
administratívnych a colných konaní a 
väčšiemu regulačnému a finančnému 
zaťaženiu. Je preto vhodné poskytnúť 
demonštratívny zoznam druhov opatrení, 
prostredníctvom ktorých sa tento cieľ 
dosiahne s najväčšou pravdepodobnosťou. 
Príslušné regionálne a miestne orgány, 
hospodárski a sociálni partneri a 
občianska spoločnosť dotknutých území 
musia byť zapojené do procesu 
identifikácie podporných opatrení v 
súlade so zásadou partnerstva stanovenou 
v článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové 
VN].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

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 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. Príslušné regionálne 
a miestne orgány, hospodárski a sociálni 
partneri a občianska spoločnosť 
dotknutých území musia byť zapojení do 
procesu identifikácie podporných opatrení 
v súlade so zásadou partnerstva 
stanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) 
.../... [nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(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 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, a 
regiónov ovplyvnených zmenami 
migračných tokov v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva. Je preto vhodné 
poskytnúť demonštratívny zoznam druhov 
opatrení, prostredníctvom ktorých sa tento 
cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Daniel Buda

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 

(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, a na rýchle a 
súdržné dôsledky pre jednotlivcov, ktorí sú 
ním zasiahnuté. Je možné, že členské štáty 
budú musieť prijať osobitné opatrenia 
najmä na podporu podnikov, odvetví 
hospodárstva a verejných orgánov, ktoré 
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zoznam druhov opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa tento cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

sú vystúpením nepriaznivo ovplyvnené. Je 
preto vhodné poskytnúť demonštratívny 
zoznam druhov opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa tento cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 89
Martina Michels

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 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, 
odvetví hospodárstva, najmä MSP a 
zamestnancov, verejného sektora a 
regionálnych a miestnych orgánov, ktoré 
sú vystúpením nepriaznivo ovplyvnené. Je 
preto vhodné poskytnúť demonštratívny 
zoznam druhov opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa tento cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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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 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, 
predovšetkým MSP a ich zamestnancov, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
François Alfonsi

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 

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zamerali najmä na 
najviac postihnuté regióny a na 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 
organizácií, podnikov a odvetví 
hospodárstva, ktoré sú vystúpením 
nepriaznivo ovplyvnené. Je preto vhodné 
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zoznam druhov opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa tento cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

poskytnúť demonštratívny zoznam druhov 
opatrení, prostredníctvom ktorých sa tento 
cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Martina Michels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Tieto opatrenia by mali byť v 
súlade so sociálnymi a 
environmentálnymi cieľmi a prioritami 
Únie, a teda v súlade so zásadami 
stanovenými v Európskom pilieri 
sociálnych práv, s cieľmi Parížskej 
dohody a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja. Takisto by mali 
prispievať k odstraňovaniu nerovností a 
podpore rodovej rovnosti a uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti, ako aj k boju 
proti diskriminácii, ako sa uvádza v 
článku 2 ZEÚ, článku 10 ZFEÚ a článku 
21 Charty základných práv Európskej 
únie. Všetky zainteresované strany 
zapojené do vykonávania rezervy sa 
zaväzujú podporovať rodovú rovnosť a 
zabezpečiť, aby sa zohľadnil vplyv 
opatrení na ženy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(5a) Na to, aby sa prispelo k plneniu 
sociálnych a environmentálnych cieľov 
Únie by sa rezerva mala implementovať v 
súlade so zásadami stanovenými v 
Európskom pilieri sociálnych práv a 
Európskej zelenej dohode a mala by byť v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody a cieľmi 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Na to, aby sa prispelo k plneniu 
sociálnych a environmentálnych cieľov 
Únie by sa rezerva mala implementovať v 
súlade so zásadami stanovenými v 
Európskom pilieri sociálnych práv a 
Európskej zelenej dohode a mala by byť v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody a cieľmi 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Domnieva sa, že pri prideľovaní 
prostriedkov z tejto rezervy by členské 
štáty mali venovať osobitnú pozornosť 
malým a stredným podnikom, pretože na 
rozdiel od väčšiny veľkých podnikov sú 
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menej pripravené a majú menej zdrojov 
na riešenie napr. regulačnej záťaže a 
problémov s dopravou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) V kontexte úsilia o zvýšenie 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti by rezerva mala prispievať k 
odstraňovaniu nerovností a podpore 
rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti, ako aj k boju proti 
diskriminácii, ako sa uvádza v článku 2 
ZEÚ, článku 10 ZFEÚ a článku 21 
Charty základných práv Európskej únie. 
Všetky zainteresované strany zapojené do 
vykonávania rezervy sa zaväzujú 
podporovať rodovú rovnosť a zabezpečiť, 
aby sa zohľadnil vplyv opatrení na ženy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) V kontexte úsilia o zvýšenie 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti by rezerva mala prispievať k 
odstraňovaniu nerovností a podpore 
rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti, ako aj k boju proti 
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diskriminácii, ako sa uvádza v článku 2 
ZEÚ, článku 10 ZFEÚ a článku 21 
Charty základných práv Európskej únie. 
Všetky zainteresované strany zapojené do 
vykonávania rezervy sa zaväzujú 
podporovať rodovú rovnosť a zabezpečiť, 
aby sa zohľadnil vplyv opatrení na ženy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Členské štáty by sa mali pri výbere 
nepriaznivo zasiahnutých odvetví a 
podnikov pri vykonávaní finančnej 
podpory z rezervy prípadne spoliehať na 
svoje regionálne verejné subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
François Alfonsi

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 

(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 
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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.

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. A napokon, keďže 
finančný sektor je vylúčený z dohody 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a 
pozitívne účinky presahovania sú už v 
rámci Únie viditeľné, tento sektor by sa 
mal vylúčiť z akýchkoľvek výpočtov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 
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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 101
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Franc Bogovič

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 

(6) Zároveň je dôležité jasne stanoviť 
všetky vylúčenia z podpory poskytovanej z 
tejto rezervy, aby podporu mohli získať 
len odvetvia a subjekty, ktoré boli 
skutočne ovplyvnené vystúpením 
Spojeného kráľovstva z Únie. Z rezervy 
by sa takisto nemala podporovať daň 
z pridanej hodnoty, keďže predstavuje 
príjem členského štátu, ktorým sa 
vyrovnávajú súvisiace náklady pre 
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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.

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.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 103
Martina Michels

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 
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 v súlade s 
cieľom tohto nariadenia zamerať sa na 
negatívne vplyvy vystúpenia Spojeného 
kráľovstva by finančný sektor nemal byť 
oprávnený na podporu z rezervy a nemal 
by tvoriť prvok alokačnej metódy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
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Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Alin Mituța

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom zabezpečiť náhradu 
administratívnych výdavkov spojených s 
vykonávaním, riadením, monitorovaním, 
informovaním, komunikáciou, kontrolou 
a auditom by zodpovedné orgány mali byť 
oprávnené na podporu z rezervy na 
dobrovoľnom základe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
François Alfonsi
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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) S cieľom zohľadniť bezprostredný 
vplyv nepriaznivých hospodárskych, 
sociálnych a environmentálnych 
dôsledkov vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie na členské štáty, najmä 
v ich najviac postihnutých regiónoch, a 
potrebu prijať prípadné zmierňujúce 
opatrenia pred uplynutím prechodného 
obdobia by sa obdobie oprávnenosti na 
vykonávanie takýchto opatrení malo začať 
od 1. januára 2019 a malo by sa obmedziť 
na obdobie 48 mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Martina Michels

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) 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. januára 
2019, zohľadňujúc náklady, ktoré vznikli 
pri čakaní na dohodu o vystúpeni, a trvať 
do 31. decembra 2023.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato
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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) S cieľom zohľadniť strednodobý 
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 rovnako dlho ako obdobie na 
prispôsobenie, t. j. do 30. júna 2026, aby 
sa zabezpečil úplný súlad s 
harmonogramom vykonávania dohody.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 109
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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) S cieľom zohľadniť výdavky 
vzniknuté pri očakávaní dohody o 
vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie na 
členské štáty a ich hospodárstva, okamžitý 
účinok nepriaznivých dôsledkov 
vystúpenia a potrebu prijať prípadné 
zmierňujúce opatrenia pred uplynutím 
prechodného obdobia by sa obdobie 
oprávnenosti na vykonávanie takýchto 
opatrení malo začať od 1. januára 2019 a 
trvať najmenej do 31. decembra 2023.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro



PE691.144v01-00 32/164 AM\1228208SK.docx

SK

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) S cieľom zohľadniť výdavky 
vzniknuté pri očakávaní dohody o 
vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie na 
členské štáty a ich hospodárstva, okamžitý 
účinok nepriaznivých dôsledkov 
vystúpenia a potrebu prijať prípadné 
zmierňujúce opatrenia pred uplynutím 
prechodného obdobia by sa obdobie 
oprávnenosti na vykonávanie takýchto 
opatrení malo začať od 1. januára 2019 a 
trvať najmenej do 31. decembra 2023.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Franc Bogovič

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) S cieľom zohľadniť bezprostredný 
vplyv nepriaznivých dôsledkov vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie na členské 
štáty a ich hospodárstva a opatrenia prijaté 
členskými štátmi v záujme zmiernenia 
nepriaznivých následkov vystúpenia pred 
uplynutím prechodného obdobia by sa 
obdobie oprávnenosti na vykonávanie 
takýchto opatrení malo začať 
1. januára 2019 a malo by sa obmedziť na 
obdobie 54 mesiacov.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 112
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Pokiaľ ide o nepriaznivé dôsledky 
pre rybolovné činnosti, opatrenia 
zamerané na zmiernenie negatívnych 
dôsledkov vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie môžu byť predmetom 
zmlúv uzavretých pred 31. decembrom 
2023, ale môžu sa vzťahovať na obdobie 
do 31. decembra 2026, aby boli v súlade s 
dohodou o obchode a spolupráci medzi 
Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Je nevyhnutné spresniť, že rozpočet 
alokovaný na rezervu by mala Komisia 
plniť v rámci zdieľaného riadenia 
s členskými štátmi v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104612 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
Je preto vhodné určiť zásady a konkrétne 
povinnosti, ktoré by mali dodržiavať 
členské štáty, a to najmä zásady správneho 
finančného riadenia, transparentnosti 
a nediskriminácie, ako aj neexistenciu 
konfliktu záujmov.

(8) Je nevyhnutné spresniť, že rozpočet 
alokovaný na rezervu by mala Komisia 
plniť v rámci zdieľaného riadenia 
s členskými štátmi v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104612 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
Je preto vhodné určiť zásady a konkrétne 
povinnosti, ktoré by mali dodržiavať 
členské štáty, a to najmä zásady správneho 
finančného riadenia, transparentnosti 
a nediskriminácie, ako aj neexistenciu 
konfliktu záujmov. Členské štáty by mali 
vopred predložiť Komisii na schválenie 
podrobné údaje o opatreniach, ktoré sa 
majú financovať, aby sa predišlo 
akýmkoľvek prekážkam brániacim 
preplácaniu vzniknutých výdavkov.

_________________ _________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 
(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 
(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 115
Martina Michels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Je nevyhnutné spresniť, že rozpočet 
alokovaný na rezervu by mala Komisia 
plniť v rámci zdieľaného riadenia 
s členskými štátmi v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104612 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
Je preto vhodné určiť zásady a konkrétne 

(8) Je nevyhnutné spresniť, že rozpočet 
alokovaný na rezervu by mala Komisia 
plniť v rámci zdieľaného riadenia 
s členskými štátmi v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104612 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
Je preto vhodné určiť zásady a konkrétne 
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povinnosti, ktoré by mali dodržiavať 
členské štáty, a to najmä zásady správneho 
finančného riadenia, transparentnosti 
a nediskriminácie, ako aj neexistenciu 
konfliktu záujmov.

povinnosti, ktoré by mali dodržiavať 
členské štáty, a to najmä zásady správneho 
finančného riadenia, transparentnosti 
a nediskriminácie, ako aj neexistenciu 
konfliktu záujmov a zásadu partnerstva, 
ktorá zapája miestne a regionálne orgány, 
hospodárskych a sociálnych partnerov a 
občiansku spoločnosť dotknutých území 
do určovania a vykonávania podporných 
opatrení.

_________________ _________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 
(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 
(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Je nevyhnutné spresniť, že rozpočet 
alokovaný na rezervu by mala Komisia 
plniť v rámci zdieľaného riadenia 
s členskými štátmi v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104612 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
Je preto vhodné určiť zásady a konkrétne 
povinnosti, ktoré by mali dodržiavať 
členské štáty, a to najmä zásady správneho 
finančného riadenia, transparentnosti 
a nediskriminácie, ako aj neexistenciu 
konfliktu záujmov.

(8) Je nevyhnutné spresniť, že rozpočet 
alokovaný na rezervu by mala Komisia 
plniť v rámci zdieľaného riadenia s 
členskými štátmi a regionálnymi orgánmi 
v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
2018/104612 (ďalej len „nariadenie o 
rozpočtových pravidlách“). Je preto 
vhodné určiť zásady a konkrétne 
povinnosti, ktoré by mali dodržiavať 
členské štáty, miestne a regionálne orgány 
orgány, a to najmä zásady správneho 
finančného riadenia, transparentnosti a 
nediskriminácie a neexistenciu konfliktu 
záujmov, ako aj zásadu partnerstva a 
zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ 
(nariadenie EÚ o taxonómii).

_________________ _________________
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12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 
(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 
(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 

(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 
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účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú všeobecného režimu 
podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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, ktoré je základným predpokladom 
správneho finančného riadenia a 
účinného financovania z prostriedkov EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
François Alfonsi

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) 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, ich regióny a ich hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 

(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 období 2021 – 2023 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 
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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.

Spojeného kráľovstva z Únie, a neistotu 
spojenú s kľúčovými aspektmi vzťahu 
medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou po 
uplynutí prechodného obdobia, je 
nevyhnutné poskytnúť členským štátom 
určitú flexibilitu.

Or. en

Odôvodnenie

Technická úprava v súvislosti s navrhovanými zmenami celkovej štruktúry prideľovania 
finančných prostriedkov a ich platieb v 3 tranžiach.

Pozmeňujúci návrh 122
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 

(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, vplyv 
vystúpenia na migračné toky štátnych 
príslušníkov EÚ 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 
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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.

kráľovstva z Únie, a neistotu spojenú s 
kľúčovými aspektmi vzťahu medzi 
Spojeným kráľovstvom a Úniou po 
uplynutí prechodného obdobia, je 
nevyhnutné poskytnúť členským štátom 
určitú flexibilitu.

Or. en

Odôvodnenie

Vystúpenie Spojeného kráľovstva vyvolalo aj migračné toky, v rámci ktorých sa štátni 
príslušníci členských štátov rozhodli odísť zo Spojeného kráľovstva – skutočný pohyb bol 
rozložený počas rokov po referende v roku 2016. Počet migrantov, ktorý výrazne prekonáva 
priemerné ročné toky, má vplyv na členské štáty, najmä na trhy práce. PAR by mala zahŕňať 
demografiu v dôsledku brexitu, napríklad návratovú migráciu, ktorá zvyšuje tlak na trhy 
práce, bývanie, zdravotné a sociálne služby.

Pozmeňujúci návrh 123
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 

(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. Finančné služby by sa mali 
vylúčiť z výpočtu distribučnej metódy 
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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.

vzhľadom na očakávaný pozitívny vplyv 
premiestnenia viacerých činností do Únie 
po vystúpení Spojeného kráľovstva. 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 

(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. Finančné služby by sa mali 
vylúčiť z výpočtu distribučnej metódy 
vzhľadom na očakávaný pozitívny vplyv 
premiestnenia viacerých činností do Únie 
po vystúpení Spojeného kráľovstva. 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
François Alfonsi

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 

(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 posledných 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 
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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.

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. 
Všetky opatrenia a akcie by však mali byť 
v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy, 
Európskou zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou, pričom by sa mala dodržiavať 
zásada „nespôsobiť žiadne významné 
škody“ v rámci nariadenia EÚ o 
taxonómii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Álvaro Amaro, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

(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 mať minimálny prah 
a 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 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
François Alfonsi

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 
pripraviť programy, opatrenia a akcie v 
súlade so zásadou partnerstva s cieľom 
konzultovať so zainteresovanými 
stranami, organizáciami občianskej 
spoločnosti a sociálnymi partnermi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Martina Michels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pred vyplatením predbežného (12) Pred vyplatením predbežného 
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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.

financovania by členské štáty mali Komisii 
oznámiť identitu určených subjektov 
a subjektu, ktorému sa má vyplatiť 
predbežné financovanie na primeranej 
teritoriálnej úrovni/úrovniach v súlade s 
ich inštitucionálnym, právnym a 
finančným rámcom, a mali by potvrdiť 
vypracovanie opisov systémov, a to do 
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Martina Michels

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 
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 

(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 
mali 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, 
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informácie o financovaných akciách, ako aj 
vyhlásenie riadiaceho subjektu 
a stanovisko nezávislého audítorského 
subjektu vypracované v súlade 
s medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 z 13. apríla 
201613 o lepšej tvorbe práva existuje 
potreba hodnotiť rezervu na základe 
informácií získaných prostredníctvom 
špecifických požiadaviek monitorovania a 
zároveň predchádzať nadmernej regulácii a 
administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k 
národným, regionálnym a miestnym 
orgánom a prijímateľom. 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
François Alfonsi
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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 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 
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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Martina Michels

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, najmä vo vzťahu 
k členským štátom, miestnym a 
regionálnym orgánom. Tieto požiadavky 
by v prípade potreby mali zahŕňať aj 
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hodnotenie rezervy. 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Daniel Buda

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 
flexibilných postupov 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.

_________________ _________________
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).

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 134
Franc Bogovič
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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 
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).

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 135
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 

(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 



PE691.144v01-00 50/164 AM\1228208SK.docx

SK

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.

financovaniu. Komisia by po posúdení 
žiadostí o finančný príspevok z rezervy 
mala zúčtovať vyplatené predbežné 
financovanie a vymáhať nepoužité sumy. 
Vzhľadom na rozsah očakávaného 
hospodárskeho šoku by sa mala stanoviť 
možnosť využívať sumy vrátené 
z predbežného financovania na úhradu 
dodatočných výdavkov členských štátov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 136
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 

(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. 
V prípadoch platieb členským štátom 
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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.

podľa článku 11 ods. 6) tohto nariadenia 
uskutočnených na úrovni 100 %, 
vymožené sumy by sa mali vrátiť do 
národných rozpočtov členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže navrhujeme jednorazovú štruktúru prideľovania finančných prostriedkov, tento odsek 
už nie je platný – nemali by sa poskytovať žiadne dodatočné platby, a preto nie je potrebné 
plánovať druhé kolo.

Pozmeňujúci návrh 137
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 

(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 
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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.

financovanie a vymáhať nepoužité sumy. S 
cieľom sústrediť podporu na členské štáty, 
ktoré sú vystúpením zasiahnuté najviac, by 
sa mali členským štátom poskytnúť ďalšie 
prostriedky z rezervy v medziach 
dostupných finančných zdrojov. S cieľom 
zabezpečiť konzistentnosť s predbežným 
financovaním by sa mal pri 
prerozdeľovaní dodatočnej sumy 
zohľadniť aj význam obchodu so 
Spojeným kráľovstvom na vnútornom 
trhu na základe spoľahlivých a 
oficiálnych štatistík. Vzhľadom na rozsah 
očakávaného hospodárskeho šoku by sa 
mala stanoviť možnosť využívať sumy 
vrátené z predbežného financovania na 
úhradu dodatočných výdavkov členských 
štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 

(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, 
ďalšie prostriedky z rezervy členským 
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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.

štátom v medziach dostupných finančných 
zdrojov. S cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť s predbežným 
financovaním by sa mal pri 
prerozdeľovaní dodatočnej sumy 
zohľadniť aj význam obchodu so 
Spojeným kráľovstvom na vnútornom 
trhu na základe spoľahlivých a 
oficiálnych štatistík. Vzhľadom na rozsah 
očakávaného hospodárskeho šoku by sa 
mala stanoviť možnosť využívať sumy 
vrátené z predbežného financovania na 
úhradu dodatočných výdavkov členských 
štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
François Alfonsi

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 

(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 závažné 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 a regióny, ktoré 
sú vystúpením zasiahnuté najviac, by malo 
byť v medziach 20 % ich predbežného 
financovania možné povoliť ďalšiu 
alokáciu z rezervy pre ten členský štát, kde 
výdavky, ktoré Komisia prijala ako 
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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.

oprávnené, presiahnu 1,2-násobok sumy 
vyplatenej ako predbežné financovanie pre 
dotknutý členský štát. Vzhľadom na rozsah 
očakávaného hospodárskeho šoku by sa 
mala stanoviť možnosť využívať sumy 
vrátené z predbežného financovania na 
úhradu dodatočných výdavkov členských 
štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

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 

(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 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. 
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hospodárskeho šoku by sa mala stanoviť 
možnosť využívať sumy vrátené 
z predbežného financovania na úhradu 
dodatočných výdavkov členských štátov.

Vzhľadom na rozsah očakávaného 
hospodárskeho šoku by sa mala stanoviť 
možnosť využívať sumy vrátené 
z predbežného financovania na úhradu 
dodatočných výdavkov členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Alin Mituța

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Komisia by mala pomáhať 
členským štátom a podporovať ich pri 
príprave opatrení, ktoré sa majú podporiť, 
a to aj pokiaľ ide o spôsob posudzovania 
priamej súvislosti s vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Martina Michels

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 

(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 
národnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni za riadenie rezervy, ako aj osobitný 
nezávislý audítorský subjekt. Členské štáty 
sa nabádajú k využívaniu existujúcich 
určených subjektov a systémov zriadených 
na účel riadenia a kontroly financovania 
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Európskej únie. Je potrebné spresniť 
povinnosti členských štátov a stanoviť 
osobitné požiadavky pre určené subjekty.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 národnej, 
regionálnej alebo 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
François Alfonsi
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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 za riadenie rezervy, 
ako aj osobitný nezávislý audítorský 
subjekt. Z dôvodu zjednodušenia môžu 
členské štáty využiť existujúce určené 
subjekty aj na regionálnej a miestnej 
úrovni, a to aj na regionálnej a miestnej 
úrovni, zriadené na účel riadenia a systémy 
kontroly financovania politiky súdržnosti 
alebo Fondu solidarity Európskej únie. Je 
potrebné spresniť povinnosti členských 
štátov a stanoviť osobitné požiadavky pre 
určené subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 národnej, 
regionálnej alebo 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 
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určené subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 
podvodom (OLAF) vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 

(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 
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 
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a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/9617 
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.

podvodom (OLAF) vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/9617 
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 
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, 
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 17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
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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).

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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

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 
podvodom (OLAF) vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/9617 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 

(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 
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. 883/2013 
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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.

a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/9617 
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 
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, 
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 

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
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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).

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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Mathilde Androuët, Francesca Donato, André Rougé

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 použití rezervy 
a zodpovedajúcim spôsobom o ňom 
informovať verejnosť, keďže činnosti v 
oblasti transparentnosti, komunikácie a 
viditeľnosti majú zásadný význam pre 
riadne informovanie európskych občanov. 
Tieto činnosti by mali byť založené na 
presných a aktualizovaných informáciách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 150
Martina Michels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Členské štáty by mali zvyšovať 
povedomie o príspevku Únie z rezervy 

(18) Členské štáty, regióny a miestne 
spoločenstvá by mali zvyšovať povedomie 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
François Alfonsi

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 potenciálnych 
prijímateľov, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Členské štáty by v úsilí o podporu 
svojich nepriaznivo zasiahnutých odvetví 
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a regiónov mali uplatňovať zásady 
stanovené v európskom kódexe správania 
pre partnerstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Martina Michels

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 
o implementácii rezervy.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

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 
o implementácii rezervy.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) S cieľom zmierniť účinky brexitu 
na odvetvie rybného hospodárstva a 
zabezpečiť plné využitie finančných 
zdrojov Únie by Komisia mala zvážiť 
začlenenie rezervných fondov zo 
súčasného Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu1a, ktoré neboli 
implementované v súlade s pravidlom n 
+ 3, do rozpočtu.
_________________
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).

Or. es

Pozmeňujúci návrh 156
Alin Mituța, Ondřej Knotek, Irène Tolleret

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Cieľmi tohto nariadenia je 
zachovať hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť a poskytnúť nástroj solidarity 
pre členské štáty pri riešení účinkov 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, 
ktoré ovplyvňuje Úniu ako celok, hoci 
s rozdielnou závažnosťou pre rôzne 
regióny a odvetvia. Tieto ciele nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov samotných, 

(22) Cieľmi tohto nariadenia je 
zachovať hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť, podporovať zamestnanosť a 
reintegráciu aj v kontexte presídľovania 
občanov zo Spojeného kráľovstva do 
Európskej únie a poskytnúť nástroj 
solidarity pre členské štáty pri riešení 
účinkov vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie, ktoré ovplyvňuje Úniu ako celok, 
hoci s rozdielnou závažnosťou pre rôzne 
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ale z dôvodov rozsahu a účinkov opatrenia 
ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie. Únia preto môže prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej 
únii. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie uvedeného cieľa.

regióny a odvetvia. Tieto ciele nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov samotných, 
ale z dôvodov rozsahu a účinkov opatrenia 
ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie. Únia preto môže prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej 
únii. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie uvedeného cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 2019 do 31. 
decembra 2023;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 2019 do 31. 
decembra 2023;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Martina Michels

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 2019 do 31. 
decembra 2023;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
François Alfonsi

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 2019 do 31. 
decembra 2023;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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. 

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

a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré trvá od 1. júla 2020 do 31. decembra 
2024;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Franc Bogovič

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 2019 do 30. júna 
2023;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 163
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 
2026;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 164
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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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 hospodárskym, 
sociálnym, územným a environmentálnym 
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. Rezerva však musí byť v súlade 
s Európskou zelenou dohodou a 
digitálnou agendou. Z rezervy sa 
nepodporujú opatrenia alebo akcie, ktoré 
nedodržiavajú zásadu „nespôsobovať 
významnú škodu“, ako sa stanovuje v 
nariadení o taxonómii.
Z rezervy sa musí poskytnúť zvýšená 
pomoc Írskej republike na vyrovnanie sa s 
dôsledkami jej osobitnej situácie na čele 
predvídateľných a nepredvídateľných 
dôsledkov vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie. Írsko využíva pevnú 
sadzbu časti predbežného financovania 
rezervy, ako sa uvádza v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 – priamym 
a nepriamym – 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.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 166
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Pedro Marques

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 
malých a stredných podnikov, ktoré sú 
týmto vystúpením najviac zasiahnuté, 
a zmierniť súvisiaci vplyv na hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Martina Michels

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 a odvetviach, najmä v tých, 
ktoré sú týmto vystúpením najviac 
zasiahnuté, a zmierniť súvisiaci negatívny 
vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
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Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 okamžitým a negatívnym 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
François Alfonsi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Najviac zasiahnutým regiónom sa 
pridelí aspoň 80 % finančných 
prostriedkov vymedzených v odseku 2 
tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Álvaro Amaro, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V súlade s kritériami prideľovania 
stanovenými v prílohe I k tomuto 
nariadeniu dostanú členské štáty, ktorých 
odvetvie rybolovu bolo nepriaznivo 
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zasiahnuté, z dôvodu obmedzenia 
rybolovných činností minimálne zdroje vo 
výške 2 653 020 EUR v bežných cenách.

Or. en

Odôvodnenie

Bez toho, aby sa zmenila celková výška rezervy, a v súlade s kritériami prideľovania 
stanovenými v prílohe I sa v tomto pozmeňujúcom návrhu pridáva minimálna prahová 
hodnota 2,5 milióna EUR v cenách z roku 2018 na účely kompenzácie pre členské štáty, ktoré 
utrpeli straty v súvislosti s rybami lovenými vo vodách, ktoré patra do výlučnej hospodárskej 
zóny Spojeného kráľovstva.

Pozmeňujúci návrh 171
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 172
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zdroje uvedené v odseku 2 sa 
alokujú takto:

3. Zdroje uvedené v odseku 2 sa 
alokujú ako suma predbežného 
financovania vo výške 5 370 994 000 EUR 
v roku 2021 v súlade s článkom 8 a 
rozdelia sa v troch ročných tranžiach v 
rokoch 2021 – 2023 takto:

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhujeme: alokovať zdroje PAR do jednorázovej štruktúry s cieľom zabezpečiť 
predvídateľnosť pre členské štáty a vyplatiť predbežné financovanie v 3 ročných tranžiach, čo 
je kľúčové pre rozpočty členských štátov financujúcich rezervu. Účinky zmien budú: rýchla 
implementácia, záťaž pre vnútroštátne rozpočty rozložená na 3 roky a nekoncentrovaná do 
jedného roka, finančná istota pre príjemcov. Zaoberá sa aj obavami iných členských štátov: v 
skutočnosti vedie k menšiemu predbežnému financovaniu.

Pozmeňujúci návrh 173
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technická úprava v súvislosti s navrhovanými zmenami celkovej štruktúry prideľovania 
finančných prostriedkov a ich platieb v 3 tranžiach.

Pozmeňujúci návrh 174
Simone Schmiedtbauer

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) v súlade s článkom 8 sa uvoľní 
predbežné financovanie vo výške 
4 244 832 000 EUR, z čoho 50 % v roku 
2021 a 50 % v roku 2022;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 175
Álvaro Amaro, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 uvoľní predbežné financovanie vo výške 
4 782 811 575 EUR;

Or. en

Odôvodnenie

Bez toho, aby sa zmenila celková výška rezervy, a v súlade s kritériami prideľovania 
stanovenými v prílohe I sa v tomto PN zvyšuje predbežné financovanie o 500 miliónov EUR v 
cenách z roku 2018 a o dodatočných 10 miliónov EUR, čo zodpovedá zavedeniu minimálnej 
prahovej hodnoty 2,5 milióna EUR v cenách z roku 2018, na účely kompenzácie pre členské 
štáty, ktoré utrpeli straty v odvetví rybárstva.

Pozmeňujúci návrh 176
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 uvoľní predbežné financovanie vo výške 
371 422 800 EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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aa) Od roku 2021 do roku 2024 bude k 
dispozícii najviac 4 244 832 000 EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – 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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technická úprava v súvislosti s navrhovanými zmenami celkovej štruktúry prideľovania 
finančných prostriedkov a ich platieb v 3 tranžiach.

Pozmeňujúci návrh 179
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – 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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 180
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 3 – 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 2025 sa v súlade 
s článkom 11 uvoľnia dodatočné sumy vo 
výške 1 126 162 000 EUR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – 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 2025 sa v súlade 
s článkom 11 uvoľnia dodatočné sumy vo 
výške 1 126 162 000 EUR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Álvaro Amaro, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – 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 2024 sa v súlade s článkom 
11 uvoľnia dodatočné sumy vo výške 588 
182 425 EUR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) – v roku 2021 – 40 %
– v roku 2022 – 30 %
– v roku 2023 – 30 %

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované ročné rozdelenie v súvislosti s navrhovanými zmenami celkovej štruktúry 
prideľovania finančných prostriedkov a ich platieb v 3 tranžiach.

Pozmeňujúci návrh 184
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 sa považujú 
za predbežné financovanie v zmysle 
článku 115 ods. 2 písm. b) bodu i) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Odôvodnenie

Technická úprava v súvislosti s navrhovanými zmenami celkovej štruktúry prideľovania 
finančných prostriedkov a ich platieb v 3 tranžiach.

Pozmeňujúci návrh 185
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V tých členských štátoch, v ktorých 
sa zdroje alokujú na základe kritéria 
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rybolovu (príloha I, bod 2), sa aspoň 
príslušný podiel použije výlučne na 
podporu podnikov a miestnych a 
regionálnych spoločenstiev závislých od 
rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva, ako sa stanovuje v 
článku 5 ods. 1 písm. c).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

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. Finančný príspevok z rezervy slúži 
len na podporu verejných výdavkov 
priamo spojených s opatreniami, ktoré 
členské štáty a regionálne alebo miestne 
orgány prijali konkrétne so zámerom 
prispieť k cieľom uvedeným v článku 3, je 
v súlade s Európskou zelenou dohodou a 
digitálnou agendou. a dodržiava zásadu 
„nespôsobovať významnú škodu“, ako sa 
stanovuje v nariadení [o taxonómii], a to 
najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

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 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

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 regionálne a 
miestne orgány členských štátov prijali 
konkrétne so zámerom prispieť k cieľom 
uvedeným v článku 3, a to najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

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 spojené 
s opatreniami, ktoré členské štáty prijali 
konkrétne so zámerom prispieť k cieľom 
uvedeným v článku 3, a to najmä:

Or. es

Pozmeňujúci návrh 190
François Alfonsi

Návrh nariadenia
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Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opatrenia na podporu a pomoc 
podnikom, organizáciám (LAG), a 
miestnym spoločenstvám nepriaznivo 
zasiahnutým vystúpením, najmä v najviac 
postihnutých regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opatrenia na podporu podnikov, 
najmä MSP, zamestnancov a samostatne 
zárobkovo činných osôb a miestnych 
spoločenstiev nepriaznivo zasiahnutých 
vystúpením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 193
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opatrenia na pomoc najmä malým a 
stredným podnikoma miestnym 
spoločenstvám nepriaznivo zasiahnutých 
vystúpením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) opatrenia na podporu najviac 
zasiahnutých odvetví hospodárstva;

b) opatrenia na podporu najviac 
zasiahnutých odvetví hospodárstva, najmä 
agropotravinárskeho odvetvia a odvetvia 
investičného majetku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) opatrenia na podporu najviac 
zasiahnutých odvetví hospodárstva;

b) opatrenia na podporu najviac 
negatívne zasiahnutých hospodárskych a 
verejných odvetví vrátane kultúrneho 
odvetvia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 196
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) opatrenia na podporu najviac 
zasiahnutých odvetví hospodárstva;

b) opatrenia na podporu najviac 
zasiahnutých odvetví hospodárstva s 
výnimkou finančného a bankového 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 a regionálnym spoločenstvám, 
ktoré závisia od rybolovných činností vo 
vodách Spojeného kráľovstva vrátane 
opatrení na podporu rybárov a 
hospodárskych subjektov v prípade 
trvalého ukončenia rybolovných činností 
v zmysle [nariadenia (EÚ) č. XX/20XX 
(nariadenie o ENRF)] 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;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 198
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

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 vrátane opatrení na 
podporu rybárov a hospodárskych 
subjektov v prípade trvalého ukončenia 
rybolovných činností v zmysle [nariadenia 
(EÚ) č. XX/20XX (nariadenie o ENRF)] 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
François Alfonsi

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, 
organizáciám (LAG) a miestnym 
spoločenstvám, ktoré závisia od 
rybolovných činností vo vodách Spojeného 
kráľovstva, predovšetkým tým, ktoré 
nedokážu kompenzovať tieto vplyvy 
vykonávaním činností alebo súvisiacich 
činností v iných vodách. opatrenia a 
činnosti vylúčené z ENRF sú z rezervy 
vylúčené;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 pobrežným spoločenstvám – miestnym a 
regionálnym –, ktoré závisia od 
rybolovných činností vo vodách Spojeného 
kráľovstva;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 201
Martina Michels

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 a regionálnym spoločenstvám, 
ktoré závisia od rybolovných činností vo 
vodách Spojeného kráľovstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) opatrenia na pomoc podnikom a 
pobrežným spoločenstvám nepriaznivo 
ovplyvneným akýmkoľvek rozhodnutím 
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Spojeného kráľovstva v rámci výhrady č. 
13 („Rybolov a voda“) v prílohe SERVIN-
2 („Budúce opatrenia“) k dohode vrátane 
požiadavky, aby sa celkové úlovky alebo 
ich časť vyložili v prístavoch Spojeného 
kráľovstva;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 203
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) opatrenia na podporu podnikov a 
pobrežných spoločenstiev, ktoré trpia 
nepriaznivými účinkami vzhľadom na 
skutočnosť, že dohoda sa nevzťahuje na 
zámorské územia, ktoré majú osobitné 
vzťahy so Spojeným kráľovstvom, ako sú 
Falklandské ostrovy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 204
Martina Michels

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 ochrany 
pracovných miest, vysokokvalitnej a 
inkluzívnej a zamestnanosti, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času, rekvalifikácie, 
zvyšovania kvalifikácie a odbornej 
prípravy v nepriaznivo zasiahnutých 
odvetviach a na reintegráciu štátnych 
príslušníkov členských štátov EÚ a 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
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odišli zo Spojeného kráľovstva v dôsledku 
jeho vystúpenia z EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Alin Mituța, Ondřej Knotek, Irène Tolleret

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 
a reintegrácie, a to aj v súvislosti s 
presídlením občanov zo Spojeného 
kráľovstva do Európskej únie, okrem 
iného prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času, rekvalifikácie a odbornej 
prípravy v zasiahnutých odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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 prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, 
zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácie a 
odbornej prípravy pracovníkov v 
zasiahnutých odvetviach

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
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François Alfonsi

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 
a začleňovania, a to aj prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, 
rekvalifikácie, ktoré by zahŕňali zelené 
pracovné miesta, a odbornej prípravy 
v zasiahnutých odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

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 prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, 
zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácie a 
odbornej prípravy v zasiahnutých 
odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) pomoc a podporné opatrenia pre 
členské štáty s cieľom vytvoriť databázy 
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na pomoc európskym občanom, ktorí 
prišli o prácu v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva, pri návrate do 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Pedro Marques

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) opatrenia na uľahčenie integrácie 
vracajúcich sa pracovníkov EÚ zo 
Spojeného kráľovstva prostredníctvom 
sociálnych programov na hľadanie 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Martina Michels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) opatrenia na zmiernenie narušení 
spôsobených vystúpením Spojeného 
kráľovstva z programov spolupráce a 
výmenných programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Martina Michels

Návrh nariadenia
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Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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, ako aj na pomoc pri vzájomnom 
uznávaní vrátane dodatočného personálu 
a infraštruktúry, a to najmä digitálnej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(g) opatrenia v oblasti komunikácie, 
informovania a zvyšovania povedomia 
občanov a podnikov o zmenách ich práv 
a povinností v dôsledku z vystúpenia.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Martina Michels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) technická pomoc pri riadení, 
monitorovaní, informovaní a 
komunikácii, riešení sťažností, kontrole a 
audite rezervy a opatreniach na 
zabezpečenie dialógu a konzultácií medzi 
regiónmi, miestnymi spoločenstvami a 
odvetviami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Ondřej Knotek, Irène Tolleret, Alin Mituța

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) technická pomoc pri riadení, 
monitorovaní, informovaní a 
komunikácii, kontrole a audite rezervy 
vypočítaná ako paušálna sadzba vo výške 
3,5 % príspevku z rezervy pre každý 
členský štát.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 217
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, riešenie 
sťažností, kontrolu a audit rezervy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) opatrenia na zmiernenie narušení 
spôsobených vystúpením Spojeného 
kráľovstva z programov spolupráce a 
výmenných programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Krzysztof Hetman

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) opatrenia zamerané na opätovné 
začlenenie štátnych príslušníkov EÚ, ktorí 
odišli zo Spojeného kráľovstva v dôsledku 
jeho vystúpenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 220
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) opatrenia zamerané na opätovné 
začlenenie štátnych príslušníkov EÚ, ktorí 
odišli zo Spojeného kráľovstva v dôsledku 
jeho vystúpenia;

Or. en

Odôvodnenie

Vystúpenie Spojeného kráľovstva vyvolalo aj migračné toky, v rámci ktorých sa štátni 
príslušníci členských štátov rozhodli odísť zo Spojeného kráľovstva – skutočný pohyb bol 
rozložený počas rokov po referende v roku 2016. Počet migrantov, ktorý výrazne prekonáva 
priemerné ročné toky, má vplyv na členské štáty, najmä na trhy práce. PAR by mala zahŕňať 
demografiu v dôsledku brexitu, napríklad návratovú migráciu, ktorá zvyšuje tlak na trhy 
práce, bývanie, zdravotné a sociálne služby.

Pozmeňujúci návrh 221
François Alfonsi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) opatrenia zamerané na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov vystúpenia pre 
štátnych príslušníkov EÚ žijúcich v 
Spojenom kráľovstve, pre členské štáty 
presahujúce 10 z 1000 štátnych 
príslušníkov vysťahovaných do Spojeného 
kráľovstva k 31. decembru 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
François Alfonsi
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) nové opatrenia zamerané na 
podporu občanov postihnutých 
obmedzeniami voľného pohybu v 
dôsledku vystúpenia vrátane poradenskej 
služby, informácií a právnej ochrany pre 
občanov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, informovanie 
a komunikáciu o nej, riešenie sťažností, 
kontrolu a audit rezervy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, informovanie 
a komunikáciu o nej, riešenie sťažností, 
kontrolu a audit rezervy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 225
François Alfonsi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) opatrenia považované za priamu 
alebo nepriamu kompenzáciu ušlých 
príjmov alebo činností, ktoré sú 
ovplyvnené inými regionálnymi, 
vnútroštátnymi alebo európskymi 
politikami alebo rozhodnutiami a 
nesúvisia preukázateľne s vystúpením, sú 
vylúčené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

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 počas referenčného obdobia, 
a to na opatrenia vykonané v najviac 
zasiahnutých regiónoch dotknutého 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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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 počas referenčného obdobia, 
a to na opatrenia vykonané v najviac 
zasiahnutých regiónoch dotknutého 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
François Alfonsi

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 počas referenčného obdobia, 
a to na opatrenia vykonané v dotknutom 
členskom štáte a regiónoch alebo v 
prospech dotknutého členského štátu alebo 
regiónu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
François Alfonsi

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 zásadu 
partnerstva a 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 vyčlenia 
aspoň 80 % finančného krytia na svoje 
prípadné najviac postihnuté regióny.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 230
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty sa pri navrhovaní 
podporných opatrení zapájajú do 
zmysluplných, inkluzívnych a prístupných 
konzultácií s vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, 
sociálnymi partnermi, zamestnancami, 
miestnymi spoločenstvami, organizáciami 
občianskej spoločnosti a všetkými 
ostatnými príslušnými zainteresovanými 
stranami.
Na tento účel každý členský štát nadviaže 
viacúrovňový dialóg v súlade s 
vnútroštátnym právnym rámcom aspoň s 
miestnymi a regionálnymi orgánmi v 
najviac zasiahnutých oblastiach. Tento 
konzultačný proces je založený na zásade 
partnerstva v politike súdržnosti a súvisí s 
identifikáciou a vykonávaním opatrení 
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podporovaných z rezervy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Martina Michels

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 a konzistentné so zásadami 
stanovenými v Európskom pilieri 
sociálnych práv a prispievať k 
environmentálnym cieľom Únie v súlade 
s cieľmi Parížskej dohody a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
Penkova

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 
v článku [nový článok 6].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nariadenia
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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 
v článku [nový článok 6].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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. V súvislosti s úsilím 
vyhnúť sa prekrývaniu financovania sa 
konzultuje s príslušnými miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, ktoré pôsobia ako 
riadiace orgány alebo 
sprostredkovateľské orgány pre európske 
fondy. Rozhodnutie o mobilizácii 
štrukturálnych fondov namiesto rezervy 
preto musí byť predmetom konzultácií s 
príslušnými zainteresovanými stranami 
vzhľadom na to, aký vplyv môže mať na 
vykonávanie iných európskych politík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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

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 európske 
fondy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Štátna pomoc

1. Komisia môže vyhlásiť, že platby 
uskutočnené členskými štátmi podľa tohto 
nariadenia sú zlučiteľné s vnútorným 
trhom a nepodliehajú oznamovacej 
povinnosti podľa článku 108 ods. 3 
ZFEÚ.
2. V súlade s ustanoveniami 
[nariadenia (EÚ) č. XX/20XX (nariadenie 
o ENRAF)] sa články 107, 108 a 109 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
neuplatňujú na platby, ktoré členské štáty 
uskutočňujú podľa tohto nariadenia 
podnikom v odvetví rybolovu a 
akvakultúry, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti článku 42 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 238
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Štátna pomoc

1. Komisia môže vyhlásiť, že platby 
uskutočnené členskými štátmi podľa tohto 
nariadenia sú zlučiteľné s vnútorným 
trhom a nepodliehajú oznamovacej 
povinnosti podľa článku 108 ods. 3 
ZFEÚ.
2. V súlade s ustanoveniami 
[nariadenia (EÚ) č. XX/20XX (nariadenie 
o ENRAF)] sa články 107, 108 a 109 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
neuplatňujú na platby, ktoré členské štáty 
uskutočňujú podľa tohto nariadenia 
podnikom v odvetví rybolovu a 
akvakultúry, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti článku 42 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, informovanie 
a komunikácia o nej, riešenie sťažností, 
kontrolu a audit rezervy;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 240
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, informovanie 
a komunikácia o nej, riešenie sťažností, 
kontrolu a audit rezervy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Simone Schmiedtbauer

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, informovanie 
a komunikácia o nej, riešenie sťažností, 
kontrolu a audit rezervy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, informovanie 
a komunikácia o nej, riešenie sťažností, 
kontrolu a audit rezervy;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, informovanie 
a komunikácia o nej, riešenie sťažností, 
kontrolu a audit rezervy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) príjemcovia, ktorí majú sídlo v 
tretej krajine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančný príspevok z rezervy 
členskému štátu sa implementuje v rámci 
zdieľaného riadenia v súlade s článkom 63 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1. Finančný príspevok z rezervy 
členskému štátu sa implementuje v rámci 
zdieľaného riadenia v súlade s článkom 63 
nariadenia o rozpočtových pravidlách a 
spolu s príslušnými regionálnymi a 
miestnymi orgánmi dotknutých území v 
súlade so zásadou partnerstva stanovenou 
v článku 6 nariadenia (EÚ) č. .../... [nové 
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NSU].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančný príspevok z rezervy 
členskému štátu sa implementuje v rámci 
zdieľaného riadenia v súlade s článkom 63 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1. Finančný príspevok z rezervy 
členskému štátu sa implementuje spolu s 
príslušnými regionálnymi a miestnymi 
orgánmi dotknutých území v súlade so 
zásadou partnerstva stanovenou v článku 
6 nariadenia (EÚ).../... [nové NSU] a 
v rámci zdieľaného riadenia v súlade 
s článkom 63 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančný príspevok z rezervy 
členskému štátu sa implementuje v rámci 
zdieľaného riadenia v súlade s článkom 63 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1. Finančný príspevok z rezervy 
členskému štátu sa implementuje spolu s 
príslušnými regionálnymi a miestnymi 
orgánmi dotknutých území v súlade so 
zásadou partnerstva stanovenou v článku 
6 nariadenia (EÚ).../... [nové NSU] a 
v rámci zdieľaného riadenia v súlade 
s článkom 63 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 248
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V súlade so zásadou partnerstva 
členský štát nadviaže viacúrovňový dialóg 
s miestnymi a regionálnymi orgánmi, 
organizáciami občianskej spoločnosti a 
sociálnymi partnermi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 v spolupráci s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a po 
konzultácii s príslušnými hospodárskymi 
a sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou v najviac zasiahnutých 
oblastiach využijú príspevok z rezervy na 
vykonávanie opatrení uvedených 
v článku 5 na poskytnutie nesplatných 
foriem podpory verejným a/alebo 
súkromným subjektom. Príspevok Únie 
má formu refundácie skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov 
zaplatených členskými štátmi pri 
vykonávaní opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tsvetelina 
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Penkova

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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. S cieľom zabezpečiť väčšiu 
rozpočtovú flexibilitu pre členské štáty a 
umožniť, aby sa finančné alokácie použili 
u širšej škály verejných politík, 
súkromných spoločností a hospodárskych 
odvetví, by členské štáty nemali 
stanovovať žiadne vnútorné rozdelenie 
alokácií z rezervy s cieľom vyčleniť 
osobitné sumy pre konkrétne odvetvia.
Finančné prostriedky by sa mali 
rozdeľovať a využívať čo 
najefektívnejším a najúčinnejším 
spôsobom, aby sa čo najskôr dostali k 
negatívne zasiahnutým podnikom a 
pracovníkom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 252
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku 63 ods. 5, 6 
a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
sa dokumenty uvedené v daných 
ustanoveniach predložia podľa článku 10 
tohto nariadenia len raz.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 môžu prenášať 
a môžu sa použiť do 31. decembra 2023. 
Prenesené rozpočtové prostriedky sa 
použijú v nasledujúcom rozpočtovom roku 
ako prvé. Rozpočtové prostriedky, ktoré sa 
nepoužili do 31. decembra 2023, sa zrušia.

Or. en

Odôvodnenie

Chceli by sme navrhnúť flexibilnejší prístup – možnosť prenosu, a nie potrebu tak urobiť. 
Dátum by mal závisieť od konečného rozhodnutia o období oprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh 254
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
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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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 255
François Alfonsi

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odchylne od článku 12 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa nepoužité 

5. Odchylne od článku 12 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa nepoužité 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Nora Mebarek, Corina Crețu

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 roku n+2. 
Prenesené rozpočtové prostriedky sa 
použijú v nasledujúcom rozpočtovom roku 
ako prvé.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
François Alfonsi

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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S výhradou doručenia informácií 
vyžadovaných podľa článku 13 ods. 1 
písm. d) tohto nariadenia Komisia stanoví 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozdelenie zdrojov uvedených v článku 
4 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia medzi 
jednotlivé členské štáty. Uvedený 
vykonávací akt predstavuje rozhodnutie 
o financovaní v zmysle článku 110 ods. 1 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a právny záväzok v zmysle uvedeného 
nariadenia. Odchylne od článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
rozhodnutie o financovaní nemusí 
obsahovať opis akcií, ktoré sa majú 
financovať.

2. S výhradou doručenia informácií 
vyžadovaných podľa článku 13 ods. 1 
písm. d) tohto nariadenia Komisia stanoví 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozdelenie ročných tranží predbežného 
financovania uvedených v článku 4 ods. 3 
písm. a) tohto nariadenia medzi jednotlivé 
členské štáty. Uvedený vykonávací akt 
predstavuje rozhodnutie o financovaní 
v zmysle článku 110 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a právny 
záväzok v zmysle uvedeného nariadenia. 
Odchylne od článku 110 ods. 2 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách rozhodnutie 
o financovaní nemusí obsahovať opis akcií, 
ktoré sa majú financovať.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s navrhovanou myšlienkou troch ročných tranží 
predbežného financovania.

Pozmeňujúci návrh 261
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S výhradou doručenia informácií 
vyžadovaných podľa článku 13 ods. 1 
písm. d) tohto nariadenia Komisia stanoví 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozdelenie zdrojov uvedených v článku 
4 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia medzi 
jednotlivé členské štáty. Uvedený 
vykonávací akt predstavuje rozhodnutie 
o financovaní v zmysle článku 110 ods. 1 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a právny záväzok v zmysle uvedeného 
nariadenia. Odchylne od článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
rozhodnutie o financovaní nemusí 
obsahovať opis akcií, ktoré sa majú 
financovať.

2. S výhradou doručenia informácií 
vyžadovaných podľa článku 13 ods. 1 
písm. d) tohto nariadenia Komisia stanoví 
prostredníctvom delegovaného aktu 
rozdelenie zdrojov uvedených v článku 4 
ods. 3 písm. a) tohto nariadenia medzi 
jednotlivé členské štáty. Uvedený 
vykonávací akt predstavuje rozhodnutie 
o financovaní v zmysle článku 110 ods. 1 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a právny záväzok v zmysle uvedeného 
nariadenia. Odchylne od článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
rozhodnutie o financovaní nemusí 
obsahovať opis akcií, ktoré sa majú 
financovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 ročné tranže 
predbežného financovania do 60 dní od 
dátumu prijatia vykonávacích aktov 
uvedených v odseku 2. Zúčtuje sa v súlade 
s článkom 11.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s navrhovanou myšlienkou troch ročných tranží 
predbežného financovania.

Pozmeňujúci návrh 263
François Alfonsi

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 
delegovaného aktu uvedeného v odseku 2. 
Zúčtuje sa v súlade s článkom 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Martina Michels

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Sumy alokované, ale nevyplatené 
ako predbežné financovanie sa prenesú 
a použijú na dodatočné platby podľa 
článku 11 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Keďže navrhujeme jednorazovú štruktúru prideľovania finančných prostriedkov, tento odsek 
už nie je platný – nemali by sa poskytovať žiadne dodatočné platby.

Pozmeňujúci návrh 266
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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

1. Členské štáty v spolupráci s 
príslušnými regionálnymi a miestnymi 
orgánmi a po konzultácii s príslušnými 
hospodárskymi a sociálnymi partnermi a 
občianskou spoločnosťou dotknutých 
území 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 členských štátov 
vymáhať v súlade s článkom 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
François Alfonsi

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 
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 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 členských štátov 
vymáhať v súlade s článkom 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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

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



PE691.144v01-00 114/164 AM\1228208SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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

1. Členské štáty predložia Komisii 
žiadosť o finančný príspevok z rezervy do 
30. septembra 2026. 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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 271
Martina Michels

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
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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 alebo regionálny 
orgán nepredloží žiadosť o finančný 
príspevok z rezervy do 30. septembra 
2024, Komisia bude vymáhať celú sumu 
vyplatenú danému členskému štátu alebo 
regiónu ako predbežné financovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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, Komisia bude vymáhať 
celú sumu vyplatenú danému členskému 
štátu ako predbežné financovanie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 274
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 275
Martina Michels

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 

1. Žiadosť vychádza zo vzoru 
stanoveného v prílohe II. Žiadosť musí 
obsahovať informácie o celkových 
verejných výdavkoch vzniknutých 
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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.

a zaplatených členskými štátmi a hodnoty 
ukazovateľov výstupov pri podporovaných 
opatreniach, ktoré uvádzajú podrobnosti o 
územnom rozdelení výdavkov na úrovni 
regiónov NUTS-2. K žiadosti sa priložia 
dokumenty uvedené v článku 63 ods. 5, 6 
a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a správa o implementácii.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 278
François Alfonsi

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 alebo 
regionálnymi orgánmi 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Martina Michels

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 

1. Žiadosť vychádza zo vzorov 
stanovených v prílohe II [a prílohe IIa 
novej]. Žiadosť musí obsahovať informácie 
o celkových verejných výdavkoch 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pred predložením žiadosti členské 
štáty konzultujú s regionálnymi orgánmi 
spôsobom stanoveným vo vnútroštátnom 
práve. Príspevky regionálnych orgánov sa 
zahrnú do žiadosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 281
Martina Michels

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, miestnych spoločenstiev, oblastí, 
odvetví a zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
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François Alfonsi

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, územného, 
environmentálneho a zo sociálneho 
hľadiska vrátane identifikácie najviac 
zasiahnutých regiónov, oblastí a odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) v súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 
opis konzultácií s najviac zasiahnutými 
regiónmi a odvetviami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 
súvislosti s vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 285
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) opis prínosu opatrení k zmierneniu 
zmeny klímy a adaptácii na ňu 
vykonávaniu Európskeho piliera 
sociálnych práv, podpore rodovej rovnosti, 
uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti a 
znižovaniu digitálnej priepasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) opis prínosu opatrení k zmierneniu 
zmeny klímy a adaptácii na ňu, znižovaniu 
digitálnej priepasti, vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
podpore rodovej rovnosti a uplatňovaniu 
hľadiska rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) opis prínosu opatrení k zmierneniu e) opis prínosu opatrení k zásadám 
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zmeny klímy a adaptácii na ňu. stanoveným v Európskom pilieri 
sociálnych práv a k environmentálnym 
cieľom Únie v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) opis konzultácií s národnými, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, 
sociálnymi partnermi, zamestnancami, 
miestnymi spoločenstvami, organizáciami 
občianskej spoločnosti a všetkými 
ostatnými príslušnými zainteresovanými 
stranami v súlade s [novým článkom 5. 3 
a].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) opis súladu opatrení s Európskou 
zelenou dohodou a digitálnou agendou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc
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Návrh nariadenia
Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11 Zúčtovanie predbežného 
financovania a výpočet dodatočných súm 
splatných členským štátom

11 Zúčtovanie predbežného 
financovania

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 291
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia posúdi žiadosť uvedenú 
v článku 10 a presvedčí sa o tom, že 
žiadosť je úplná, presná a pravdivá. 
Komisia pri výpočte finančného príspevku, 
ktorý sa má členskému štátu vyplatiť 
z rezervy, vylúči z financovania Úniou 
výdavky na opatrenia, ktoré sa vykonali 
alebo v prípade ktorých sa vykonali úhrady 
v rozpore s uplatniteľným právom Únie.

1. Komisia posúdi žiadosť uvedenú 
v článku 10 a presvedčí sa o tom, že 
žiadosť je úplná a pravdivá a neobsahuje 
žiadne výdavky, ktoré by porušovali 
článok 6. Komisia pri výpočte finančného 
príspevku, ktorý sa má členskému štátu 
vyplatiť z rezervy, vylúči z financovania 
Úniou výdavky na opatrenia, ktoré sa 
vykonali alebo v prípade ktorých sa 
vykonali úhrady v rozpore s uplatniteľným 
právom Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na základe posúdenia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
stanoví:

2. Komisia na základe posúdenia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
stanoví celkovú sumu oprávnených 
verejných výdavkov (akceptovanú sumu).

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 293
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na základe posúdenia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
stanoví:

2. Komisia na základe posúdenia 
prostredníctvom delegovaného aktu 
stanoví:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 295
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 296
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 alebo 
regionálnemu orgánu poskytnú dodatočné 
sumy v súlade s odsekom 3, alebo či sa 
sumy musia vymáhať podľa odseku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc
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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.

vypúšťa sa

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.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 298
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak akceptovaná suma presahuje tak 
sumu predbežného financovania, ako aj 

3. Ak akceptovaná suma presahuje 
sumu predbežného financovania 
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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.

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. Alokačné kritériá 
pre dodatočné sumy, ktoré má Komisia 
vyplatiť členským štátom, sú stanovené 
v prílohe Ia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – úvodná časť

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 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. Alokačné kritériá 
pre dodatočné sumy, ktoré má Komisia 
vyplatiť členským štátom, sú stanovené 
v prílohe Ia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – úvodná časť

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, 

3. Ak akceptovaná suma presahuje 1,2 
násobok sumy predbežného financovania, 
danému členskému štátu sa poskytne 
dodatočná suma z alokácie uvedenej v 
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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.

článku 4 ods. 3 písm. b) a z akýchkoľvek 
súm prenesených podľa článku 8 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – úvodná časť

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 predbežného financovania, 
dotknutému 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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 302
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

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.

vypúšťa sa

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 303
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

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 v takom prípade vyplatí sumu, o 
ktorú bol presiahnutý 1,2-násobok 
predbežného financovania vyplateného 
dotknutému členskému štátu v rámci limitu 
20 % jeho predbežného financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

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 v takom prípade vyplatí sumu, o 
ktorú bolo presiahnuté predbežné 
financovanie vyplatené dotknutému 
členskému štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1
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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 v takom prípade vyplatí sumu, o 
ktorú bolo presiahnuté predbežné 
financovanie vyplatené dotknutému 
členskému štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Dodatočná suma splatná členskému štátu 
nepresiahne sumu vypočítanú podľa tohto 
odseku prvého pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Dodatočné sumy splatné členskému štátu 
nepresiahne sumu vypočítanú podľa tohto 
odseku prvého pododseku.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ ide o dodatočné sumy 
splatné podľa odseku 3 tohto článku, 
vykonávací akt uvedený v odseku 2 tohto 
článku predstavuje rozhodnutie 
o financovaní v zmysle článku 110 ods. 1 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a právny záväzok v zmysle uvedeného 
nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 309
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
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rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 310
François Alfonsi

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 
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 

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. Vymožené 
sumy sa považujú za vnútorné pripísané 
príjmy v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. 
b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
V prípade, že sa platby členským štátom 
podľa odseku 3 tohto článku uskutočnili na 
úrovni 100 %, vymožené sumy sa vrátia do 
národných rozpočtov členských štátov.
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uskutočnili na úrovni 100 %, vymožené 
sumy sa vrátia do všeobecného rozpočtu 
Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 312
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 313
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
delegovaného 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Pred prijatím vykonávacích aktov 
uvedených v odsekoch 2 a 7 Komisia 
informuje členský štát o svojom posúdení 
a vyzve ho, aby do dvoch mesiacov 
predložil svoje pripomienky.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11 už nie je potrebný vzhľadom na rozdelenie všetkých zdrojov určených na BAR 
rozložených na tri rovnaké ročné tranže, ale môže sa tiež prezentovať veľmi stručným a 
konkrétnym spôsobom, aby sa reflektovalo o týchto zmenách.

Pozmeňujúci návrh 315
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Pred prijatím vykonávacích aktov 8. Pred prijatím delegovaných aktov 
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uvedených v odsekoch 2 a 7 Komisia 
informuje členský štát o svojom posúdení 
a vyzve ho, aby do dvoch mesiacov 
predložil svoje pripomienky.

uvedených v odsekoch 2 a 7 Komisia 
informuje členský štát o svojom posúdení 
a vyzve ho, aby do dvoch mesiacov 
predložil svoje pripomienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Alin Mituța

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky sumy vykázané v žiadosti 
členského štátu o finančný príspevok 
Komisii sa vyjadrujú v eurách. Členské 
štáty, ktoré neprijali euro za svoju menu, 
prepočítajú sumy v žiadosti o finančný 
príspevok na eurá použitím mesačného 
účtovného výmenného kurzu Komisie 
platného v mesiaci, ktorý predchádza 
predloženiu žiadosti.

Všetky sumy vykázané v žiadosti 
členského štátu o finančný príspevok 
Komisii sa vyjadrujú v eurách. Členské 
štáty, ktoré neprijali euro za svoju menu, 
prepočítajú sumy v žiadosti o finančný 
príspevok na eurá použitím mesačných 
účtovných výmenných kurzov Komisie 
platných v mesiaci, počas ktorého bol 
výdavok registrovaný v účtovných 
systémoch členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 a regióny 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:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 na príslušnej úrovni správy 
jeden alebo viacero subjektov 
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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

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 na príslušnej úrovni správy 
jeden alebo viacero subjektov 
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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Martina Michels

Návrh nariadenia
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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 na príslušnej úrovni jeden 
alebo viacero subjektov 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Ondřej Knotek

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) predchádzajú nezrovnalostiam 
a podvodom, odhaľujú ich a zaisťujú ich 
nápravu a predchádzajú konfliktu záujmov, 
a to aj prostredníctvom využitia 
jednotného nástroja hĺbkovej analýzy 
údajov poskytnutého Komisiou;

f) predchádzajú nezrovnalostiam 
a podvodom, odhaľujú ich a zaisťujú ich 
nápravu a predchádzajú konfliktu záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
François Alfonsi

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 
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Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini, Tsvetelina Penkova

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:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Subjekt zodpovedný za riadenie 
finančného príspevku z rezervy:

3. Subjekty zodpovedné za riadenie 
finančného príspevku z rezervy:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Pedro 
Marques

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade do júna 2023 
podrobnú správu o procese vykonávania 
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tohto nariadenia; na základe takejto 
správy môžu Európsky parlament a Rada 
požiadať Komisiu, aby doladila tento 
proces vykonávania rezervy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Tonino Picula, Rovana Plumb, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques

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.

S cieľom zmierniť negatívny vplyv na 
podniky a hospodárske odvetvia a 
zabrániť administratívnym prekážkam by 
členské štáty mali posilniť svoje 
informačné kampane s cieľom zvýšiť 
informovanosť o nových pravidlách 
zavedených po vystúpení Spojeného 
kráľovstva z EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Mathilde Androuët, Francesca Donato, André Rougé

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 

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

informačných a komunikačných opatrení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 328
François Alfonsi

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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez

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. Do 30. júna 2027 sa vykoná 
nezávislé 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
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Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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 2028 
vyhodnotí rezervu z hľadiska účinnosti, 
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a 
pridanej hodnoty EÚ. Komisia využije 
všetky relevantné informácie, ktoré sú už 
k dispozícii, v súlade s článkom 128 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 2024 
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.

Or. en

Odôvodnenie

V závislosti od konečného rozhodnutia o období oprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh 332
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Do 30. júna 2028 sa Európskemu 
parlamentu, Rade a Výboru regiónov 
predloží správa o nezávislom hodnotení 
realizácie rezervy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

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, Rade a Výboru 
regiónov správu o implementácii rezervy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Martina Michels

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 2027 predloží 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu výboru regiónov a 
Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru správu o implementácii 
rezervy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc
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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 2025 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o implementácii rezervy.

Or. en

Odôvodnenie

V závislosti od konečného rozhodnutia o období oprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh 336
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 zahrnúť do rozpočtu rezervné 
fondy z Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu platné počas 
rozpočtového obdobia 2014 – 2020, ktoré 
neboli implementované v súlade s 
pravidlom n + 3.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 337
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 

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

faktora spojeného so stratou rybolovných 
možností v dôsledku dohody a faktora 
spojeného s obchodom so Spojeným 
kráľovstvom vrátane zámorských území, 
ktoré majú osobitné vzťahy so Spojeným 
kráľovstvom.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 338
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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 výlučnej 
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 rybami ulovenými vo 
vodách, ktoré patria do výlučnej 
hospodárskej zóny (VHZ) Spojeného 
kráľovstva, ako aj koncesií prevodov 
mimo VHZ Spojeného kráľovstva, 
a faktora spojeného s obchodom so 
Spojeným kráľovstvom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
François Alfonsi

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 výlučnej 
hospodárskej zóny (VHZ) Spojeného 
kráľovstva, a faktora spojeného 

1. Podiel každého z iných členských 
štátov 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 
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s obchodom so Spojeným kráľovstvom. s obchodom so Spojeným kráľovstvom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 výlučnej 
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 rybami ulovenými vo 
vodách, ktoré patria do výlučnej 
hospodárskej zóny (VHZ) Spojeného 
kráľovstva, a faktora spojeného 
s obchodom so Spojeným kráľovstvom na 
vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 rybami ulovenými 
vo VHZ Spojeného kráľovstva sa použije 
na alokovanie 300 miliónov EUR. Faktor 
spojený s obchodom, so zameraním najmä 
na odvetvie agropotravinárstva, sa použije 
na alokovanie 4,4 miliardy EUR. Faktor 
spojený s demografiou sa použije na 
alokovanie 300 miliónov EUR. Všetky 
sumy sú vyjadrené v cenách z roku 2018.

Or. en
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Odôvodnenie

Pri posudzovaní dôsledkov brexitu je potrebné zohľadniť demografický rozmer. Táto zmena je 
výsledkom zníženia alokácií na rybné hospodárstvo, zavedenia alokácie pre demografický 
faktor a prideľovania zdrojov naraz.

Pozmeňujúci návrh 342
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 so stratou 
rybolovných možností v dôsledku dohody 
sa použije na alokovanie 1 000 miliónov 
EUR. Faktor spojený s obchodom sa 
použije na alokovanie 3,4 miliardy EUR. 
Obe sumy sú vyjadrené v cenách 
z roku 2018.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 343
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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;

a) podiel každého členského štátu na 
celkovej hodnote straty rybolovných 
možností v dôsledku dohody, vo výhradnej 
hospodárskej zóne Spojeného kráľovstva a 
vo vodách tretích krajín, ako je Nórsko;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 344
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nariadenia
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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;

a) podiel každého členského štátu na 
celkovej hodnote rýb ulovených vo VHZ 
Spojeného kráľovstva a podiel na celkovej 
hodnote koncesií v prevodoch 
rybolovných možností ulovených mimo 
výhradnej hospodárskej zóny Spojeného 
kráľovstva na iné členské štáty;

Or. en

Odôvodnenie

Pri alokovaní finančných prostriedkov v odvetví rybolovu sa nezohľadnila hodnota prevodov 
rybolovných možností mimo vôd Spojeného kráľovstva, a to aj napriek tomu, že je súčasťou 
prílohy I ku kapitole o rybolove k dohode o brexite. Domnievame sa, že kritériá na rozdelenie 
rezervy by mali vychádzať z hodnoty koncesií na rybolovné možnosti vo vodách Spojeného 
kráľovstva aj mimo nich.

Pozmeňujúci návrh 345
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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:

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 



AM\1228208SK.docx 147/164 PE691.144v01-00

SK

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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:

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 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 následne upravia 
tak, aby sa zabezpečilo, že súčet podielov 
všetkých členských štátov sa rovná 100 %.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 348
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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);

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 349
François Alfonsi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 v dotknutých 
morských regiónoch NUTS 2 Baltského 
mora, Severného mora, Lamanšského 
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prielivu a oblasti Atlantického oceánu 
vyjadrená ako index priemeru EÚ (index 
závislosti);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 351
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 352
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 vrátane zámorských území s 
osobitnými vzťahmi so Spojeným 
kráľovstvom (obchod je súčtom dovozu 
a vývozu tovaru a služieb vrátane 
cestovného ruchu);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 353
Martina Michels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Nora Mebarek, Corina Crețu, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

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 daného členského štátu 
s celou EÚ28 a následne sa vyjadrí ako 
index priemeru EÚ (index závislosti);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
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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 daného členského štátu 
s celou EÚ28 a následne sa vyjadrí ako 
index priemeru EÚ (index závislosti);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
François Alfonsi

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 obchodného toku 
EÚ28 v roku 2019 a následne sa vyjadrí 
ako index priemeru EÚ (index závislosti);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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 

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

percentuálny podiel celkových obchodných 
tokov členského štátu a následne sa vyjadrí 
ako index priemeru EÚ (index závislosti);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
vyjadrenou ako percentuálna hodnota 
priemerného HND na obyvateľa EÚ 
(priemer vyjadrený ako 100 %);

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na právny základ nariadenia (článok 175 ZFEÚ) sa zdá, že rozdiely medzi 
členskými štátmi by sa mali zohľadniť s náležitým vplyvom na alokáciu. Nástroj nemôže byť v 
rozpore s jeho právnym základom a viesť k hospodárskym rozdielom.

Pozmeňujúci návrh 361
Franc Bogovič

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 

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 % celkového súčtu 
podielov a žiadny členský štát nemal 
podiel nižší ako 0,35 % celkového súčtu 
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ostatné členské štáty úmerne k ich 
podielom nepodliehajúcim obmedzeniu;

podielov. Zdroje odpočítané v dôsledku 
tohto obmedzenia sa opätovne rozdelia 
medzi ostatné členské štáty úmerne k ich 
podielom nepodliehajúcim obmedzeniu;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 362
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 25 % plnej sumy 
pobrexitovej adaptačnej rezervy. Zdroje 
odpočítané v dôsledku tohto obmedzenia sa 
opätovne rozdelia medzi ostatné členské 
štáty úmerne k ich podielom 
nepodliehajúcim obmedzeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 25 % plnej sumy 
pobrexitovej adaptačnej rezervy. Zdroje 
odpočítané v dôsledku tohto obmedzenia sa 
opätovne rozdelia medzi ostatné členské 
štáty úmerne k ich podielom 
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nepodliehajúcim obmedzeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
François Alfonsi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
130 EUR na obyvateľa, alokácia daného 
členského štátu sa obmedzí na úroveň 
zodpovedajúcu intenzite pomoci vo výške 
130 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) aby sa zabezpečila minimálna 
úroveň prístupu k finančným 
prostriedkom z rezervy, nemôže žiadny 
členský štát dostať menej ako 5 miliónov 
EUR v cenách roku 2018. Zdroje potrebné 
na zabezpečenie tejto minimálnej sumy sa 
odpočítajú od finančného krytia ostatných 
členských štátov úmerne k ich príslušným 
podielom, ktoré nie sú obmedzené touto 
minimálnou hodnotou;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) aby sa zabezpečila minimálna 
úroveň prístupu k finančným 
prostriedkom z rezervy, nemôže žiadny 
členský štát dostať menej ako 5 miliónov 
EUR v cenách roku 2018. Zdroje potrebné 
na zabezpečenie tejto minimálnej sumy sa 
odpočítajú od finančného krytia ostatných 
členských štátov úmerne k ich príslušným 
podielom, ktoré nie sú obmedzené touto 
minimálnou hodnotou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Faktor spojený s demografiou sa 
určí uplatnením:
a) podielu návratovej migrácie každého 
členského štátu meraný rozdielom medzi 
počtom štátnych príslušníkov EÚ žijúcich 
v Spojenom kráľovstve podľa najnovších 
dostupných štatistík a počtom v 
referenčnom období.

Or. en

Odôvodnenie

Náš návrh, ako riešiť otázku demografického rozmeru. Takisto nabádame Komisiu, aby 
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stanovila dátum „najnovších dostupných štatistík“ a poskytla údaje členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 368
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato

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 vo výhradnej 
hospodárskej zóne Spojeného kráľovstva a 
vo vodách tretích krajín, ako je Nórsko je 
obdobie 2015 – 2018;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 369
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea, Gabriel Mato

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 370
François Alfonsi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

hodnoty rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva vyjadrenej ako podiel celkovej 
hodnoty rýb ulovených v dotknutých 
morských regiónoch NUTS 2 Baltského 
mora, Severného mora, Lamanšského 
prielivu a oblasti Atlantického oceánu je 
obdobie 2015 – 2018;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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 celkového 
počtu obyvateľov členských štátov je 
obdobie 2017 – 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) referenčným obdobím v prípade 
demografie je 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
François Alfonsi

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – pododsek 1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Írsku sa pridelí 25 % rezervy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Nora Mebarek, Corina Crețu, Andrea Cozzolino, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Metóda prerozdelenia dodatočnej sumy z 
pobrexitovej adaptačnej rezervy
Dodatočná suma z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa rozdelí medzi 
členské štáty podľa tejto metodiky:
1. Podiel každého členského štátu z 
dodatočnej sumy pobrexitovej adaptačnej 
rezervy sa určuje pomocou faktoru 
spojeného s obchodom so Spojeným 
kráľovstvom na vnútornom trhu, aby sa v 
rámci Únie zabezpečilo spravodlivé 
rozdelenie finančnej podpory s ohľadom 
na stratu obchodných príležitostí v 
dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie.
2. Tento faktor 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 výnimkou 
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 a následne sa vyjadrí ako 



PE691.144v01-00 160/164 AM\1228208SK.docx

SK

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 %;
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 % plnej sumy pobrexitovej adaptačnej 
rezervy. 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;
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).
3. Na účely výpočtu rozdelenia dodatočnej 
sumy z pobrexitovej adaptačnej rezervy:
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a) referenčným obdobím v prípade 
obchodu je obdobie 2017 – 2019;
b) referenčným obdobím v prípade HND 
je obdobie 2017 – 2019;
c) referenčným obdobím v prípade HND 
na obyvateľa (meraného v parite kúpnej 
sily) je obdobie 2016 – 2018;
d) referenčným obdobím celkového počtu 
obyvateľov členských štátov je obdobie 
2017 – 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Metóda prerozdelenia dodatočnej sumy z 
pobrexitovej adaptačnej rezervy
Dodatočná suma z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa rozdelí medzi 
členské štáty podľa tejto metodiky:
1. Podiel každého členského štátu z 
dodatočnej sumy pobrexitovej adaptačnej 
rezervy sa určuje pomocou faktoru 
spojeného s obchodom so Spojeným 
kráľovstvom na vnútornom trhu, aby sa v 
rámci Únie zabezpečilo spravodlivé 
rozdelenie finančnej podpory s ohľadom 
na stratu obchodných príležitostí v 
dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie.
2. Tento faktor 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 výnimkou 
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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 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 %;
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 % plnej sumy pobrexitovej adaptačnej 
rezervy. 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;
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 
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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).
3. Na účely výpočtu rozdelenia dodatočnej 
sumy z pobrexitovej adaptačnej rezervy:
a) referenčným obdobím v prípade 
obchodu je obdobie 2017 – 2019;
b) referenčným obdobím v prípade HND 
je obdobie 2017 – 2019;
c) referenčným obdobím v prípade HND 
na obyvateľa (meraného v parite kúpnej 
sily) je obdobie 2016 – 2018;
d) referenčným obdobím celkového počtu 
obyvateľov členských štátov je obdobie 
2017 – 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Martina Michels

Návrh nariadenia
Príloha II a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha IIa
Vzor pre geografické a odvetvové 
členenie 
1. Identifikácia najviac negatívne 
ovplyvnených hospodárskych odvetví a 
skupín pracovníkov
2. Identifikácia najviac negatívne 
ovplyvnených regiónov NUTS-2 a NUTS-
3
Pre každý región: klasifikácia NUTS 2/3:
– Názov regiónu
– Počet obyvateľov regiónu (dátum)
– HDP regiónu 
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3. Opis zavedeného partnerského 
prístupu 
4. Vypracovanie stratégií:
(uveďte vypracované strategické 
dokumenty)
– Celková stratégia:
– Regionálne stratégie:
– Odvetvové stratégie:
5. Opis zavedených nástrojov na 
monitorovanie a hodnotenie 
6. Rozpis výdavkov:
– Zaplatená suma 
– Odvetvie rybárstva 
– Ostatné odvetvia 
7. Geografický rozpis výdavkov:
i. Najviac postihnuté regióny NUTS 2 
alebo 3: 
Klasifikácia NUTS 2 alebo 
3 suma EUR/obyvateľ 
ii. Suma bez geografického zamerania: 
8. Príspevok k cieľom v oblasti klímy 
(percentuálny podiel výdavkov)
9. Príspevok k zásadám stanoveným v 
Európskom pilieri sociálnych práv 
10. Príspevok k cieľom OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja. 

Or. en


