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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

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

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

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

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

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

(riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

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

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

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

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

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2,

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z ...3,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

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

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

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

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

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0000/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 
z Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (ďalej len „Euratom“) – ďalej 
spolu len „Únia“. Uvedené časovo 
obmedzené obdobie sa dohodlo v rámci 
dohody o vystúpení 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 (ďalej len „EÚ“) 
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (ďalej len „Euratom“) – ďalej 
spolu len „Únia“. Uvedené časovo 
obmedzené obdobie sa dohodlo v rámci 
dohody o vystúpení11 a skončilo sa 
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 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Po skončení prechodného obdobia 
budú existovať prekážky obchodu 

(2) Po skončení prechodného obdobia 
sa v rámci obchodu a cezhraničných 
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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.

výmen medzi Úniou a Spojeným 
kráľovstvom objavujú 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 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Za týchto mimoriadnych okolností 
je Únia odhodlaná zmierniť 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení a prideľovaní 
prostriedkov z rezervy zamerali najmä na 
tie regióny, oblasti a miestne spoločenstvá, 
ktoré sú najviac zasiahnuté vystúpením 
Spojeného kráľovstva, vrátane tých, ktoré 
sú závislé od rybolovných činností. S 
cieľom bojovať proti nepriaznivým 
dôsledkom vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie by členské štáty mali 
použiť podstatnú časť príspevku z rezervy 
na opatrenia zamerané na podporu 
podnikov, najmä MSP, ktoré spravidla 
nemajú administratívne, právne a 
finančné kapacity na prípravu a 
vykonávanie pohotovostných plánov, a na 
podporu odvetví hospodárstva vrátane 
rybárstva, ktoré sú vystúpením nepriaznivo 
ovplyvnené. Je preto vhodné poskytnúť 
demonštratívny zoznam druhov opatrení, 
prostredníctvom ktorých sa tieto ciele 
dosiahnu s najväčšou pravdepodobnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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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 prípadne 
opatrenia prijaté členskými štátmi v 
záujme zmiernenia očakávaných rušivých 
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 48 
mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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 v rámci žiadosti predkladať 
správy o implementácii, v ktorých 
poskytnú podrobnejšie informácie 
o financovaných akciách a účtovných 
zložkách, súhrn záverečných audítorských 
správ a vykonaných kontrol, ako aj 
vyhlásenie riadiaceho subjektu 
a stanovisko nezávislého audítorského 
subjektu vypracované v súlade 
s medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi a konzistentnosť pri hodnotení 
žiadostí by Komisia mala posúdiť žiadosti 
v jednom balíku. Mala by sa zamerať 
najmä na oprávnenosť a presnosť 
vykázaných výdavkov, na priamu súvislosť 
výdavkov s opatreniami prijatými s cieľom 
riešiť 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 najvážnejšie zasiahnuté, 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Vzhľadom na bezprecedentnú a 
výnimočnú povahu nástroja a jeho účel by 
Komisia mala pomáhať členským štátom 
pri príprave opatrení, ktoré sa majú 
podporiť, a to aj pokiaľ ide o spôsob 
posudzovania priamej súvislosti výdavkov 
s vystúpením Spojeného kráľovstva z 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

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. Členské štáty by mali využiť 
existujúce systémy a mali by delegovať 
úlohy na existujúce určené subjekty, a to 
aj na regionálnej a miestnej úrovni, 
zriadené na účel riadenia a kontroly 
financovania politiky súdržnosti alebo 
Fondu solidarity Európskej únie. Je 
potrebné spresniť povinnosti členských 
štátov a stanoviť osobitné požiadavky pre 
určené subjekty.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Členské štáty by mali zvyšovať 
povedomie o príspevku Únie z rezervy 
a zodpovedajúcim spôsobom o ňom 
informovať verejnosť, a najmä 
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
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Pozmeňujúci návrh 16

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, 
Výboru regiónov a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
predložiť záverečnú správu o nezávisle 
hodnotenej implementácii rezervy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

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 2022;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

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 

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 
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zasiahnuté, a zmierniť súvisiaci vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

zasiahnuté, a zmierniť súvisiaci negatívny 
vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktorých podiel z 
predbežného financovania z rezervy sa 
určí podľa prílohy I na základe rýb 
ulovených vo vodách patriacich do 
výhradnej hospodárskej zóny (VHZ) 
Spojeného kráľovstva, pridelia 
prinajmenšom časť svojej celkovej sumy 
predbežného financovania súvisiacej s 
ulovenými rybami na opatrenia na 
podporu podnikov a miestnych 
spoločenstiev závislých od rybolovných 
činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

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, a miestnych spoločenstiev 
nepriaznivo zasiahnutých vystúpením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

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 najvážnejšie 
zasiahnutých odvetví hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
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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 a zamestnanosti, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času, rekvalifikácie a odbornej 
prípravy v nepriaznivo zasiahnutých 
odvetviach a na podporu reintegrácie 
štátnych príslušníkov členských štátov 
Únie, ktorí odišli zo Spojeného kráľovstva 
v dôsledku jeho vystúpenia z EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
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) (Netýka sa slovenskej verzie).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

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 
súvisiace náklady reálne vznikli počas 
referenčného obdobia, a to aj na úrovni 
prijímateľov, a vyplatené boli do 30. júna 
2023 na opatrenia vykonané v dotknutom 
členskom štáte alebo v prospech 
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dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty v súlade so svojím 
inštitucionálnym a právnym rámcom a so 
zreteľom na osobitné charakteristiky 
rezervy nadviažu viacúrovňový dialóg 
prinajmenšom s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi v najviac 
zasiahnutých regiónoch a oblastiach, ako 
aj so sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou, pričom cieľom tohto 
dialógu je spoločne dohodnúť opatrenia, 
ktoré sa majú podporiť z rezervy, a 
stanoviť mechanizmus monitorovania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty využijú príspevok 
z rezervy na vykonávanie opatrení 
uvedených v článku 5 na poskytnutie 
nesplatných foriem podpory. Príspevok 
Únie má formu refundácie skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov počas 
referenčného obdobia, a to aj na úrovni 
prijímateľov, a zaplatených členskými 
štátmi pri vykonávaní opatrení do 30. júna 
2023.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia vyplatí 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 31

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 
výdavkoch vzniknutých a zaplatených 
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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.

členskými štátmi vrátane územného 
prerozdelenia výdavkov na úrovni NUTS 
2 a hodnoty ukazovateľov výstupov pri 
podporovaných opatreniach. K žiadosti sa 
priložia dokumenty uvedené v článku 63 
ods. 5, 6 a 7 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a správa o implementácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34

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 a správu o 
implementácii uvedené v článku 10 
a presvedčí sa o tom, že žiadosť a správa o 
implementácii sú úplné, presné 
a pravdivé. 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 35

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

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 poskytnú 
dodatočné sumy v súlade s odsekom 3, 
alebo či sa sumy musia vymáhať podľa 
odseku 6.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

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 
uskutočnili na úrovni 100 %, vymožené 
sumy sa vrátia do všeobecného rozpočtu 
Únie.

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 
hlavou IV kapitolou 6 oddielmi 3, 4 a 5. 
S vymoženými sumami sa zaobchádza ako 
s vnútornými pripísanými príjmami 
v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a v prípade uplatnenia odseku 3 tretieho 
pododseku tohto článku sa použijú na 
úmerné zvýšenie príspevkov vyplatených 
členským štátom oprávneným na 
dodatočné sumy podľa odseku 3 tohto 
článku, a to až do maximálnej výšky 100 
%. V prípade, že sa platby členským 
štátom podľa odseku 3 tohto článku 
uskutočnili na úrovni 100 %, vymožené 
sumy sa vrátia do všeobecného rozpočtu 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

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 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

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) 
členské štáty využijú subjekty, a to aj na 
regionálnej a miestnej úrovni, a systémy 
riadenia a kontroly, ktoré už zaviedli na 
implementáciu financovania politiky 
súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41

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 42

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné opravy vykonané 
členským štátom v súlade s článkom 13 
ods. 1 písm. f) pozostávajú zo zrušenia 

1. (Netýka sa slovenskej verzie).
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celého finančného príspevku z rezervy 
alebo jej časti. Členský štát vymôže všetky 
sumy, o ktoré prišiel v dôsledku zistenej 
nezrovnalosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

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, Výboru 
regiónov a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru správu o nezávisle 
hodnotenej implementácii rezervy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – riadok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
7 a V relevantných prípadoch 

orgán alebo orgány, na 
ktoré boli delegované 
úlohy a finančné 
prostriedky z rezervy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka 1 – stĺpec 2 – riadok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Krátky opis zasiahnutých oblastí 
a odvetví a zavedených opatrení reakcie

Opis zasiahnutých oblastí a odvetví 
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a zavedených opatrení reakcie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – riadok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
8 a Opis viacúrovňového 

dialógu a mechanizmu 
monitorovania

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – stĺpec 2 – riadok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Celkové verejné výdavky vzniknuté 
a zaplatené pred odpočtami

Celkové výdavky vzniknuté a zaplatené 
pred odpočtami

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – riadok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
14 a Územné prerozdelenie 

výdavkov na úrovni 
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NUTS 2

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – stĺpec 2 – riadok 15.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

opatrenia na pomoc podnikom, najmä 
MSP, a miestnym spoločenstvám 
nepriaznivo zasiahnutých vystúpením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – stĺpec 2 – riadok 15.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia na podporu najviac zasiahnutých 
odvetví hospodárstva

Opatrenia na podporu najvážnejšie 
zasiahnutých odvetví hospodárstva

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – stĺpec 2 – riadok 15.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Opatrenia na pomoc podnikom a miestnym 
spoločenstvám, ktoré závisia od 
rybolovných činností

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – stĺpec 2 – riadok 15.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

opatrenia na podporu ochrany pracovných 
miest a zamestnanosti prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, 
rekvalifikácie a odbornej prípravy v 
nepriaznivo zasiahnutých odvetviach a 
reintegrácie štátnych príslušníkov 
členských štátov Únie, ktorí odišli zo 
Spojeného kráľovstva v dôsledku jeho 
vystúpenia z EÚ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 1 – podbod 1.3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a a) v relevantných prípadoch orgány, 
na ktoré boli delegované úlohy a finančné 
prostriedky z rezervy (názov, adresa a 
kontaktné miesto orgánu):
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Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod a kontext návrhu

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

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

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

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

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

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

2. Výber nástroja

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

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

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

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

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

4. Ciele a oprávnené kategórie opatrení

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

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

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

5. Vyčlenenie prostriedkov na odvetvie rybárstva

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

6. Obdobie oprávnenosti a oprávnené výdavky

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

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

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

8. Predbežné financovanie a dodatočná suma

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

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

9. Predkladanie žiadostí o finančný príspevok z rezervy

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

10. Riadenie a kontrola

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

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

11. Komunikácia a viditeľnosť politík

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

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

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


