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PR_COD_2app

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 pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú 
transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde 
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu 
a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie 
hraníc a vízovú politiku 
(06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06674/1/2021 – C9-0193/2021),

– so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 
17. októbra 20181 a 18. septembra 20202,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 20183,

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 25. októbra 20184,

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní5 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (COM(2018)0375),

– so zreteľom na zmenené návrhy Komisie (COM(2020)0023 a COM(2020)0450),

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 
ods. 4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre regionálny rozvoj (A9-
0000/2021),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade 

1 Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 83.
2 Ú. v. EÚ C 429, 11.12.2020, s. 236.
3 Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 41.
4 Ú. v. EÚ C 17, 14.1.2019, s. 1.
5 Prijaté texty z 27.3.2019, P8_TA(2019)0310.
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s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 
všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 
zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext
Komisia 29. mája 2018 predložila súbor legislatívnych návrhov v oblasti politiky súdržnosti 
EÚ po roku 2020. Tieto návrhy zahŕňali nové zastrešujúce nariadenie so spoločnými 
ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na osobitné pravidlá politiky pre EFRR, ESF+, Kohézny 
fond a ENRF, a s rozpočtovými pravidlami pre sedem fondov v rámci zdieľaného riadenia.

Komisia návrh neskôr dvakrát zmenila: najprv v januári 2020 s cieľom zahrnúť nový Fond na 
spravodlivú transformáciu do rozsahu pôsobnosti nariadenia a potom v máji 2020 v rámci 
opatrení zameraných na riešenie vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 a získaných 
skúseností.

Fáza výborov
Návrh správy, ktorý vypracovali spoluspravodajcovia Constanze Krehlová a Andrey 
Novakov, bol predložený vo výbore v októbri 2018. Následne bolo k návrhu predložených 
2 052 pozmeňujúcich návrhov vo výbore REGI a ďalšie vo výboroch AGRI, BUDG, CONT, 
ECON, EMPL, ENVI, FEMM, LIBE a TRAN v rámci ich stanovísk pre výbor REGI. 

Po intenzívnych rokovaniach bolo možné dosiahnuť širokú dohodu medzi politickými 
skupinami a výbor 22. januára 2019 prijal svoju správu 25 hlasmi za a jedným proti, pričom 9 
poslancov sa zdržalo hlasovania.  Správa obsahovala pozmeňujúce návrhy týkajúce sa 
niekoľkých bodov, ktoré majú kľúčový význam pre budúcu politiku súdržnosti: 

- opätovné začlenenie EPFRV (zdieľané riadenie) do všeobecného nariadenia; 

- zvýšenie celkových zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť na celkovú 
sumu 378,1 miliardy EUR (ceny roku 2018), aby sa dosiahla rovnaká úroveň ako 
počas obdobia 2014 – 2020; 

- zvýšenie finančného krytia pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) na 3 %; 

- vyššie miery spolufinancovania pre tri kategórie regiónov (rozvinutejšie regióny, 
prechodné regióny a menej rozvinuté regióny), 

- postupné zvyšovanie mier predbežného financovania; 

- menší (4 miliardy EUR) presun do Nástroja na prepájanie Európy, než navrhuje 
Komisia (10 miliárd EUR), a to v súlade so znížením prostriedkov pridelených do 
Kohézneho fondu; 

- možnosť príspevku do fondu InvestEU vo výške najviac 1 % z EFRR, ESF+, 
Kohézneho fondu a ENRF od 1. januára 2023 a 2,5 % po preskúmaní v polovici 
trvania (2025); 

- uplatňovanie opatrení spájajúcich účinnosť fondov s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí (makroekonomická podmienenosť) bolo obmedzené na pozastavenie 
viazaných rozpočtových prostriedkov a nevzťahuje sa na platby.

Mandát pléna
Vo februári 2019 o správe hlasovalo plénum EP. Vo všeobecnosti sa riadilo odporúčaniami 
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výboru, ale zároveň prijalo niekoľko ďalších pozmeňujúcich návrhov: 

- článok 15 návrhu (makroekonomická podmienenosť) sa vypustil;

- strop príspevkov do InvestEU sa zvýšil na 2 % alokácie v rámci príslušného fondu od 
1. januára 2023 a na ďalšie 3 % v rámci preskúmania v polovici trvania;

- v článku 106 sa zaviedla mäkká forma tzv. zlatého pravidla, podľa ktorého by členské 
štáty mohli požiadať Komisiu o flexibilitu v súvislosti s požiadavkami Paktu stability 
a rastu, pokiaľ ide o vnútroštátne spolufinancovanie investícií v rámci politiky 
súdržnosti. 

Plénum schválilo 460 hlasmi za a 170 hlasmi proti, pričom 47 poslancov sa zdržalo 
hlasovania, správu výboru REGI spolu s uvedenými pozmeňujúcimi návrhmi ako mandát na 
medziinštitucionálne rokovania o všeobecnom nariadení. Rovnaký text bol prijatý ako pozícia 
EP v prvom čítaní v marci 2019.

Medziinštitucionálne rokovania a dohoda
Medziinštitucionálne rokovania sa začali v marci 2019 a skončili sa vo februári 2021.  
COREPER II potvrdil predbežnú dohodu 3. marca 2021. Po schválení vo výbore REGI 
prostredníctvom jediného hlasovania 16. marca 2021 a po overení právnikmi-lingvistami 
Rada 27. mája 2001 prijala svoju pozíciu v prvom čítaní. 
Dosiahnutá dohoda zahŕňa tieto hlavné prvky: 

Finančný a rozpočtový rámec 
Suma 330,2 miliardy EUR pre EFRR, Kohézny fond a ESF+ a ďalších 7,5 miliardy EUR pre 
FST (v cenách roku 2018) sa rozdelí medzi cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu so 
sumou 329,7 miliardy EUR a cieľ Európska územná spolupráca so sumou 8,05 miliardy EUR. 
Je stanovené preskúmanie v polovici trvania a suma flexibility, pričom polovica pridelených 
prostriedkov na posledné dva roky programového obdobia sa vyčlení na konečné pridelenie 
po preskúmaní v polovici trvania.

Miery spolufinancovania sú prispôsobené tak, aby reagovali na súčasné výzvy, ktorým 
regióny čelia, vrátane miery najviac 85 % pre najmenej rozvinuté regióny, Kohézny fond 
a Fond na spravodlivú transformáciu a najviac 80 % pre Interreg. Pravidlo zrušenia viazanosti 
N+ 3 sa bude naďalej uplatňovať až do roku 2026 a N+ 2 sa uplatní na rok 2027.

Partnerské dohody
Partnerská dohoda sa zefektívni pre všetky členské štáty. 

Viacúrovňové riadenie a horizontálne zásady
Parlament úspešne vyrokoval posilnenú zásadu partnerstva a viacúrovňové riadenie. Takisto 
dosiahol opätovné zavedenie horizontálnych zásad vrátane uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti a predchádzania diskriminácii.  

Presuny a príspevok do InvestEU
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Budú možné presuny do akéhokoľvek iného nástroja v rámci nepriameho a priameho riadenia 
do výšky 5 % počiatočnej alokácie, ako aj príspevok do fondu InvestEU do výšky 2 % na 
začiatku programového obdobia (na základe partnerskej dohody) a do výšky 3 % po roku 
2023. Presuny do výšky 20 % počiatočnej alokácie (do výšky 25 % za určitých veľmi 
špecifických okolností) sa môžu uskutočniť medzi EFRR, ESF+ a Kohéznym fondom.  
Dohoda o presunoch z Kohézneho fondu do Nástroja na prepájanie Európy poskytuje 
dodatočné záruky pre balíky finančných prostriedkov pre určité členské štáty. 

Zmena klímy
Ciele v oblasti klímy boli stanovené v novom článku.  Obsahuje presné ciele v oblasti klímy 
pre EFRR a Kohézny fond (30 %, resp. 37 %) a zabezpečuje monitorovanie plnenia cieľových 
hodnôt príspevku na opatrenia v oblasti klímy a ustanovuje mechanizmus úprav. Parlament 
takisto dosiahol začlenenie požiadavky na odolnosť voči zmene klímy pri investíciách do 
infraštruktúry.

Systémy riadenia a kontroly a ochrana rozpočtu EÚ
Zavedie sa jednoduchší a spoľahlivejší systém riadenia a kontroly, a to aj v súvislosti 
s výberom operácií, riadením programov, jednotným auditom a so zreteľom na spoluprácu 
s Európskou prokuratúrou (EPPO).

Článok 63 obsahuje ustanovenia na zabezpečenie zákonnosti a správnosti výdavkov; 
v odôvodnení sa vyžaduje, aby Komisia sprístupnila integrovaný a interoperabilný 
informačný a monitorovací systém vrátane jednotného nástroja na hĺbkovú analýzu údajov 
a bodovanie rizík, aby sa zabezpečil prístup k príslušným údajom a ich analýza, a aby 
podporovala jeho využívanie v záujme všeobecného uplatňovania členskými štátmi. V prílohe 
k nariadeniu sa stanovujú údaje, ktoré sa majú elektronicky zaznamenávať a uchovávať pri 
každej operácii. 

 

Opatrenia spájajúce efektívnosť fondov s riadnou správou hospodárskych záležitostí 
Zachovala sa makroekonomická podmienenosť stanovená v článku 15 návrhu. Pozastavenie 
záväzkov aj platieb bude možné, ale bolo zavedených niekoľko úprav. Tento článok sa 
nebude vzťahovať na ESF+ a Interreg.

Monitorovanie, hodnotenie a viditeľnosť
Posilnia sa požiadavky týkajúce sa monitorovania, hodnotenia, komunikácie a viditeľnosti. 
Spoluzákonodarcovia sa dohodli na zlepšených ustanoveniach o propagácii investícií EÚ, a to 
aj prostredníctvom technickej pomoci na podnet Komisie. 

Opatrenia v reakcii na mimoriadne a nezvyčajné okolnosti
Nový článok o dočasných opatreniach na využívanie fondov v reakcii na výnimočné 
a nezvyčajné okolnosti splnomocňuje Komisiu, aby prijala osobitné opatrenia v prípade 
výskytu nezvyčajných udalostí mimo kontroly jedného alebo viacerých členských štátov.
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Odporúčanie
Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že dohoda dosiahnutá spoluzákonodarcami predstavuje 
vyvážený výsledok. Konštatujú, že pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou: preto 
odporúčajú jej prijatie bez pozmeňujúcich návrhov.


