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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do 

úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V tejto súvislosti je potrebné 

vytvoriť program na podporu 

štrukturálnych reforiem (ďalej len 

„program“) s cieľom posilniť kapacitu 

členských štátov pripraviť a vykonať 

administratívne a štrukturálne reformy 

podporujúce rast, okrem iného 

podporovaním efektívneho a účinného 

čerpania z fondov Únie. Program má 

prispieť k dosiahnutiu spoločných cieľov 

smerom k hospodárskemu oživeniu, tvorbe 

pracovných miest, zvýšeniu 

konkurencieschopnosti Európy 

a stimulovaniu investícií do reálnej 

ekonomiky. 

(7) V tejto súvislosti je potrebné 

vytvoriť program na podporu 

štrukturálnych reforiem (ďalej len 

„program“) s cieľom posilniť kapacitu 

členských štátov pripraviť a vykonať 

administratívne a štrukturálne reformy 

podporujúce rast, okrem iného 

podporovaním efektívneho a účinného 

čerpania z fondov Únie. Program má 

prispieť k dosiahnutiu spoločných cieľov 

smerom k hospodárskemu oživeniu, tvorbe 

pracovných miest, zvýšeniu 

konkurencieschopnosti Európy 

a stimulovaniu udržateľných investícií 

do reálnej ekonomiky.  

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Komisia by mala v nadväznosti na 

dialóg, ktorý vedie so žiadajúcim členským 

štátom okrem iného aj v kontexte 

európskeho semestra, analyzovať žiadosť 

so zohľadnením zásad transparentnosti, 

rovnakého zaobchádzania a riadneho 

finančného hospodárenia a na základe 

naliehavosti, šírky a hĺbky zistených 

problémov, potreby podpory v jednotlivých 

oblastiach politiky, analýzy sociálno-

ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 

administratívnej kapacity členského štátu 

rozhodnúť, aká podpora sa má poskytnúť. 

(10) Komisia by mala v nadväznosti na 

dialóg, ktorý vedie so žiadajúcim členským 

štátom okrem iného aj v kontexte 

európskeho semestra, analyzovať žiadosť 

so zohľadnením zásad transparentnosti, 

rovnakého zaobchádzania a riadneho 

finančného hospodárenia a na základe 

naliehavosti, šírky a hĺbky zistených 

problémov, potreby podpory v jednotlivých 

oblastiach politiky, analýzy sociálno-

ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 

administratívnej kapacity členského štátu 

rozhodnúť, aká podpora sa má poskytnúť. 
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Komisia by okrem toho mala v úzkej 

spolupráci so zainteresovaným členským 

štátom určiť prioritné oblasti, rozsah 

podporných opatrení a celkový finančný 

príspevok na takúto podporu, pričom 

zohľadní už existujúce akcie a opatrenia 

financované z fondov Únie alebo iných 

programov Únie. 

Komisia by okrem toho mala v úzkej 

spolupráci so zainteresovaným členským 

štátom určiť prioritné oblasti, rozsah 

podporných opatrení a celkový finančný 

príspevok na takúto podporu, pričom 

zohľadní už existujúce akcie a opatrenia 

financované z fondov Únie alebo iných 

programov Únie. Komisia by mala ešte 

rozšíriť zoznam disponibilných externých 

odborníkov, ktorí by mohli podľa potreby 

pracovať na projektoch podpory 

v členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Oznámenia Komisie „Preskúmanie 

rozpočtu EÚ“13 a „Rozpočet stratégie 

Európa 2020“14zdôrazňujú dôležitosť 

zamerania financovania na činnosti 

s jasnou európskou pridanou hodnotou, 

teda také, v prípade ktorých môže 

intervencia Únie v porovnaní s akciami 

samotných členských štátov predstavovať 

pridanú hodnotu. V tejto súvislosti by mali 

podporné akcie vykonávané v rámci tohto 

programu zabezpečiť komplementárnosť 

a synergiu s inými programami 

a politikami na vnútroštátnej úrovni, na 

úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni. 

Akcie v rámci programu by mali umožniť 

vypracovanie a realizáciu riešení 

zameraných na vnútroštátne problémy, 

ktoré majú vplyv na cezhraničné problémy 

alebo problémy v celej Únii, a dosiahnuť 

konzistentné a koherentné uplatňovanie 

práva Únie. Mali by prispieť aj k ďalšiemu 

budovaniu dôvery a k podpore spolupráce 

s Komisiou a medzi členskými štátmi. Únia 

dokáže lepšie než členské štáty vytvoriť 

platformu na poskytovanie a výmenu 

osvedčených postupov s partnermi, ako aj 

mobilizovať odborné znalosti. 

(11) Oznámenia Komisie „Preskúmanie 

rozpočtu EÚ“13 a „Rozpočet stratégie 

Európa 2020“14zdôrazňujú dôležitosť 

zamerania financovania na činnosti 

s jasnou európskou pridanou hodnotou, 

teda také, v prípade ktorých môže 

intervencia Únie v porovnaní s akciami 

samotných členských štátov predstavovať 

pridanú hodnotu. V tejto súvislosti by mali 

podporné akcie vykonávané v rámci tohto 

programu zabezpečiť komplementárnosť 

a synergiu s inými programami 

a politikami na regionálnej, vnútroštátnej 

úrovni, na úrovni Únie a na medzinárodnej 

úrovni. Akcie v rámci programu by mali 

umožniť vypracovanie a realizáciu riešení 

zameraných na vnútroštátne problémy, 

ktoré majú vplyv na cezhraničné problémy 

alebo problémy v celej Únii, a dosiahnuť 

konzistentné a koherentné uplatňovanie 

práva Únie. Mali by prispieť aj k ďalšiemu 

budovaniu dôvery a k podpore spolupráce 

s Komisiou a medzi členskými štátmi. Únia 

dokáže lepšie než členské štáty vytvoriť 

platformu na poskytovanie a výmenu 

osvedčených postupov s partnermi, ako aj 

mobilizovať odborné znalosti. 
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__________________ __________________ 

13 COM(2010) 700 z 19. októbra 2010. 13 COM(2010) 700 z 19. októbra 2010. 

14COM(2011) 500 v konečnom znení 

z 29. júna 2011. 

14COM(2011) 500 v konečnom znení 

z 29. júna 2011. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13 a) Týmto nariadením sa na celé 

obdobie trvania programu stanovuje 

finančné krytie, ktoré má predstavovať 

hlavnú referenčnú hodnotu v zmysle bodu 

17 Medziinštitucionálnej dohody medzi 

Európskym parlamentom, Radou 

a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, 

spolupráci v rozpočtových otázkach 

a riadnom finančnom hospodárení, pre 

Európsky parlament a Radu v priebehu 

ročného rozpočtového postupu. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13 b) Financovanie programu 

prostredníctvom presunu finančných 

prostriedkov z technickej pomoci 

na podnet Komisie by sa mohlo brať len 

ako jednorazové riešenie, ktoré by nemalo 

vytvárať precedens v otázke financovania 

budúcich iniciatív v tejto oblasti. Prípadný 

legislatívny návrh na predĺženie 

programu v novom viacročnom 

finančnom rámci by mal obsahovať 

samostatné nové pridelenie prostriedkov 

osobitne vyčlenených pre program. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) S ohľadom na dôležitosť trvalého 

úsilia členských štátov pri uplatňovaní 

a vykonávaní štrukturálnych, 

inštitucionálnych a administratívnych 

reforiem je potrebné v záujme dosiahnutia 

cieľov programu a zabezpečenia súladu 

so zásadami spolufinancovania 

a neziskovosti umožniť mieru 

spolufinancovania 100 % oprávnených 

nákladov. 

(16) S ohľadom na dôležitosť trvalého 

úsilia členských štátov pri uplatňovaní 

a vykonávaní štrukturálnych, 

inštitucionálnych a administratívnych 

reforiem je potrebné v záujme dosiahnutia 

cieľov programu a zabezpečenia súladu 

so zásadami spolufinancovania 

a neziskovosti umožniť mieru 

spolufinancovania až do 100 % 

oprávnených nákladov. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Už od samého začiatku programu 

by sa mal zaviesť vhodný rámec 

monitorovania výsledkov dosiahnutých 

programom, aby sa uľahčilo jeho 

hodnotenie. Okrem toho by sa malo 

vykonať hodnotenie v polovici trvania 

programu zamerané na plnenie cieľov 

programu, jeho efektívnosť a jeho pridanú 

hodnotu na európskej úrovni. Záverečné 

hodnotenie by sa okrem toho malo 

zaoberať dlhodobým vplyvom 

a udržateľnými účinkami programu. Tieto 

hodnotenia by mali byť založené 

na ukazovateľoch, ktoré sú meradlom 

účinkov programu. 

(20) Už od samého začiatku programu 

by sa mal zaviesť vhodný rámec 

monitorovania výsledkov dosiahnutých 

programom, aby sa uľahčilo jeho 

hodnotenie a splnenie stanovených cieľov. 

V tomto rámci by sa malo zohľadniť aj 

ponaučenie získané v priebehu procesu. 

Mala by sa vypracovať výročná 

monitorovacia správa o vykonávaní 
programu vrátane analýzy uplatňovania 

kritérií na posudzovanie žiadosti 

o podporu, priebežné hodnotenie 
zamerané na plnenie cieľov programu, jeho 

efektívnosť a jeho pridanú hodnotu 

na európskej úrovni a posúdenie 

budúcnosti programu v nasledujúcom 

finančnom programovom období. 
Hodnotenie ex post by sa okrem toho malo 

zaoberať dlhodobým vplyvom 

a udržateľnými účinkami programu. Tieto 

hodnotenia by mali byť založené 

na ukazovateľoch, ktoré sú meradlom 

účinkov programu. 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a.  Z finančných prostriedkov 

pridelených na program sa môžu kryť aj 

náklady súvisiace s prípravnými, 

monitorovacími, kontrolnými, 

audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, 

ktoré si vyžaduje riadenie programu 

a dosahovanie jeho cieľov, najmä štúdie, 

stretnutia odborníkov, informačné 

a komunikačné činnosti vrátane 

korporátnej komunikácie o politických 

prioritách Únie, pokiaľ súvisia 

so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia, 

výdavky spojené s IT sieťami zameranými 

na spracovanie a výmenu informácií 

spolu so všetkými ďalšími výdavkami 

na technickú a administratívnu pomoc, 

ktoré Komisia vynakladá na riadenie 

programu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na vykonávanie 

programu je 142 800 000 EUR. 

1. Finančné krytie na vykonávanie 

programu je stanovené 

na 142 800 000 EUR. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Z finančných prostriedkov 

pridelených na program sa môžu kryť aj 

náklady súvisiace s prípravnými, 

monitorovacími, kontrolnými, 

audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, 

ktoré si vyžaduje riadenie programu 

a dosahovanie jeho cieľov, najmä štúdie, 

stretnutia odborníkov, informačné 

a komunikačné činnosti vrátane 

korporátnej komunikácie o politických 

prioritách Únie, pokiaľ súvisia 

so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia, 

výdavky spojené s IT sieťami zameranými 

na spracovanie a výmenu informácií 

spolu so všetkými ďalšími výdavkami 

na technickú a administratívnu pomoc, 

ktoré Komisia vynakladá na riadenie 

programu. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade priebežnú hodnotiacu 

správu najneskôr do polovice roku 2019 

a hodnotiacu správu ex post do konca 

decembra 2021. 

2. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade výročnú monitorovaciu 

správu o vykonávaní programu vrátane 

analýzy uplatňovania kritérií uvedených 

v článku 7 ods. 2 na posudzovanie žiadostí 

o podporu predložených členskými štátmi, 

priebežnú hodnotiacu správu najneskôr 

do konca roku 2018 a hodnotiacu správu 

ex post do konca decembra 2021. 

 

Pozmeňujúci návrh   

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Priebežná hodnotiaca správa zahŕňa 3. Priebežná hodnotiaca správa zahŕňa 
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informácie o dosahovaní cieľov programu, 

účinnosti využívania zdrojov a európskej 

pridanej hodnote programu, ako aj 

posúdenie toho, či by sa financovanie 

v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, 

malo po roku 2020 upraviť alebo predĺžiť. 

Takisto sa v nej skúma, či sú všetky ciele 

a akcie aj naďalej relevantné. 

V hodnotiacej správe ex post sa uvedú 

informácie o dlhodobom vplyve programu. 

informácie o dosahovaní cieľov programu, 

účinnosti využívania zdrojov a európskej 

pridanej hodnote programu, ako aj 

posúdenie toho, či by sa financovanie 

v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, 

malo v novom finančnom rámci obnoviť 

so stanoveným finančným krytím. Takisto 

sa v nej skúma, či sú všetky ciele a akcie aj 

naďalej relevantné. V hodnotiacej správe 

ex post sa uvedú informácie o dlhodobom 

vplyve programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – bod 3 

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 

Článok 91 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na podnet Komisie sa na technickú 

pomoc vyčlení 0,35 % celkových 

prostriedkov po odpočítaní pomoci pre 

Nástroj na prepájanie Európy podľa článku 

92 ods. 6 a pomoci pre najodkázanejšie 

osoby podľa článku 92 ods. 7, z čoho sa 

vyčlení suma vo výške 112 233 000 EUR 

na program na podporu štrukturálnej 

reformy, ktorá sa má použiť v rámci 

rozsahu pôsobnosti a účelu uvedeného 

programu.“ 

3. Na podnet Komisie sa na technickú 

pomoc vyčlení 0,35 % celkových 

prostriedkov po odpočítaní pomoci pre 

Nástroj na prepájanie Európy podľa článku 

92 ods. 6 a pomoci pre najodkázanejšie 

osoby podľa článku 92 ods. 7, z čoho sa 

vyčlení suma vo výške 112 233 000 EUR 

v bežných cenách na program na podporu 

štrukturálnej reformy, ktorá sa má použiť 

v rámci rozsahu pôsobnosti a účelu 

uvedeného programu.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 

Článok 51 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 

1306/2013 môže EPFRV na podnet 

Komisie a/alebo v jej mene použiť až 0,25 

% svojich ročných pridelených 

rozpočtových prostriedkov na financovanie 

„V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 

1306/2013 môže EPFRV na podnet 

Komisie a/alebo v jej mene použiť až 

0,25 % svojich ročných pridelených 

rozpočtových prostriedkov na financovanie 
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úloh uvedených v článku 58 nariadenia 

(EÚ) č. 1303/2013 vrátane nákladov na 

vytvorenie a prevádzku Európskej siete pre 

rozvoj vidieka uvedenej v článku 52 tohto 

nariadenia a siete EIP uvedenej v článku 53 

tohto nariadenia, z čoho sa vyčlení suma 

vo výške 30 567 000 EUR na program na 

podporu štrukturálnej reformy, ktorá sa má 

použiť v rámci rozsahu pôsobnosti a účelu 

uvedeného programu.“ 

úloh uvedených v článku 58 nariadenia 

(EÚ) č. 1303/2013 vrátane nákladov na 

vytvorenie a prevádzku Európskej siete pre 

rozvoj vidieka uvedenej v článku 52 tohto 

nariadenia a siete EIP uvedenej v článku 53 

tohto nariadenia, z čoho sa vyčlení suma 

vo výške 30 567 000 EUR v bežných 

cenách na program na podporu 

štrukturálnej reformy, ktorá sa má použiť 

v rámci rozsahu pôsobnosti a účelu 

uvedeného programu.“ 
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