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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 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) EFRR a Kohézny fond by mali 
prispievať k financovaniu podpory, ktorej 
cieľom je posilniť hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, pričom sa 
vyrovnávajú hlavné rozdiely, korigujú sa 
regionálne nerovnosti v Únii a znižuje sa 
zaostávanie znevýhodnených regiónov 
prostredníctvom udržateľného rozvoja a 
štrukturálneho prispôsobenia 
regionálnych hospodárstiev.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2018/XXX [nové VN]16 sa 
stanovujú spoločné pravidlá uplatniteľné 
na viaceré fondy vrátane Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), 
Európskeho sociálneho fondu (ďalej len 
„ESF+“), Kohézneho fondu, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(ďalej len „EPFRV“), Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu (ďalej len 
„ENRF“), Fondu pre azyl a migráciu (ďalej 
len „AMIF“), Fondu pre vnútornú 

(3) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2018/XXX [nové VN]16 sa 
stanovujú spoločné pravidlá uplatniteľné 
na viaceré fondy vrátane Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), 
Európskeho sociálneho fondu (ďalej len 
„ESF+“), Kohézneho fondu, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (ďalej len „EPFRV“), Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu (ďalej len 
„ENRF“), Fondu pre azyl a migráciu (ďalej 
len „AMIF“), Fondu pre vnútornú 
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bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroja 
pre riadenie hraníc a víza (ďalej len 
„BMVI“), ktoré fungujú na základe
spoločného rámca (ďalej len „fondy“).

bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroja 
pre riadenie hraníc a víza (ďalej len 
„BMVI“), ktoré fungujú na základe 
spoločného rámca (ďalej len „fondy“).

__________________ __________________

16 [Plný odkaz – nové VN]. 16 [Plný odkaz – nové VN].

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pri implementácii EFRR a 
Kohézneho fondu by sa mali dodržiavať 
horizontálne princípy stanovené v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii (ďalej len 
„ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad 
subsidiarity a proporcionality podľa 
článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu 
základných práv Európskej únie. Členské 
štáty by mali dodržiavať aj povinnosti 
vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím a 
zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho 
článkom 9 a v súlade s právom Únie, 
ktorým sa harmonizujú požiadavky na 
prístupnosť výrobkov a služieb. Členské 
štáty a Komisia by sa mali zamerať na 
odstraňovanie nerovností a presadzovanie 
rovnosti žien a mužov a začlenenie 
rodového hľadiska, ako aj na boj proti 
diskriminácii na základe pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 
podporovať akcie, ktoré prispievajú k 
akejkoľvek forme segregácie. Ciele EFRR 
a Kohézneho fondu by sa mali realizovať v 
rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o 
podporu cieľa udržiavanie, ochrana a 
zlepšovanie kvality životného prostredia 
podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 
ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ 
platí“. V záujme ochrany integrity 

(5) Pri implementácii EFRR a 
Kohézneho fondu by sa mali dodržiavať 
horizontálne princípy stanovené v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii (ďalej len 
„ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad 
subsidiarity a proporcionality podľa 
článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu 
základných práv Európskej únie a ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
Organizáciou Spojených národov. 
Členské štáty by mali dodržiavať aj 
povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím a 
zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho 
článkom 9 a v súlade s právom Únie, 
ktorým sa harmonizujú požiadavky na 
prístupnosť výrobkov a služieb. Členské 
štáty a Komisia by sa mali zamerať na 
odstraňovanie nerovností a presadzovanie 
rovnosti žien a mužov a začlenenie 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, 
ako aj na boj proti diskriminácii na základe 
pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie. Fondy by nemali podporovať 
akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek 
forme segregácie. Ciele EFRR a 
Kohézneho fondu by sa mali realizovať v 
rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o 
podporu cieľa udržiavanie, ochrana a 
zlepšovanie kvality životného prostredia 
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vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré 
sú prospešné pre podniky, v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci stanovenými v 
článku 107 a článku 108 ZFEÚ.

podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 
ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ 
platí“. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré 
sú prospešné pre podniky, v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci stanovenými v 
článku 107 a článku 108 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohol EFRR poskytovať 
podporu v rámci EÚS/Interreg, pokiaľ ide 
o investície do infraštruktúry, ako aj 
súvisiace investície, vzdelávacie a 
integračné činnosti, je nevyhnuté stanoviť, 
že EFRR môže poskytovať podporu aj na 
činnosti v rámci špecifických cieľov ESF+ 
stanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [nové 
ESF+]18.

(15) Aby mohol EFRR poskytovať 
podporu v rámci EÚS/Interreg, pokiaľ ide 
o investície do infraštruktúry, ako aj 
súvisiace investície, vzdelávacie a 
integračné činnosti v záujme zlepšenia a 
rozvoja administratívnych zručností a 
kompetencií, je nevyhnuté stanoviť, že 
EFRR môže poskytovať podporu aj na 
činnosti v rámci špecifických cieľov ESF+ 
stanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [nové 
ESF+]18.

__________________ __________________

18 [Plný odkaz – nové ESF+]. 18 [Plný odkaz – nové ESF+].

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) EFRR by mal pomáhať odstraňovať 
hlavné regionálne rozdiely v Únii a 
znižovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja 
v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v 
najviac znevýhodnených regiónoch vrátane 
tých, ktoré čelia výzvam vzhľadom na 
záväzky spojené s elimináciou emisií 

(17) EFRR by mal pomáhať odstraňovať 
hlavné regionálne rozdiely v Únii a 
znižovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja 
v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v 
najviac znevýhodnených a menej 
rozvinutých regiónoch vrátane tých, ktoré 
čelia výzvam vzhľadom na záväzky 
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uhlíka. Podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
sa preto mala sústreďovať na kľúčové 
priority Únie v súlade cieľmi politiky 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/xxx 
[nové VN]. Preto by sa mala koncentrovať 
na ciele politiky „inteligentnejšia Európa 
vďaka presadzovaniu inovatívnej a 
inteligentnej transformácie hospodárstva“ a 
„ekologickejšia, nízkouhlíková Európa 
vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a 
prevencie a riadenia rizika“. Uvedená
tematická koncentrácia by sa mala 
dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni a 
súčasne by mala umožniť flexibilitu na 
úrovni jednotlivých programov a medzi 
tromi skupinami členských štátov 
vytvorenými na základe príslušného 
hrubého národného dôchodku. Okrem 
toho by sa mala podrobne stanoviť 
metodika klasifikácie členských štátov, 
ktorá by zohľadňovala špecifickú situáciu 
najvzdialenejších regiónov.

spojené s elimináciou emisií uhlíka. 
Podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
sa preto mala sústreďovať na kľúčové 
priority Únie v súlade cieľmi politiky 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/xxx 
[nové VN]. Preto by sa mala koncentrovať 
na ciele politiky „inteligentnejšia Európa 
vďaka presadzovaniu inovatívnej a 
inteligentnej transformácie hospodárstva“ a 
„ekologickejšia, nízkouhlíková Európa 
vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a 
prevencie a riadenia rizika“. Takáto
tematická koncentrácia by sa mala 
dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni a 
súčasne by mala poskytnúť priestor na
flexibilitu na úrovni jednotlivých 
programov a medzi rôznymi kategóriami 
regiónov, pričom sa zohľadnia aj 
rozdielne úrovne rozvoja. Okrem toho by 
sa mala podrobne stanoviť metodika 
klasifikácie regiónov, ktorá by 
zohľadňovala špecifickú situáciu 
najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Toto nariadenie by malo stanoviť 
rôzne typy činností, ktorých náklady 
možno podporovať prostredníctvom 
investícií z EFRR a Kohézneho fondu v 
rámci ich príslušných cieľov, ako sa 
uvádza v ZFEÚ. Kohézny fond by mal 
umožniť podporu investícií do životného 
prostredia a TEN-T. Pokiaľ ide o EFRR, 
zoznam činností by sa mal zjednodušiť a 
mal by umožniť podporu investícií do 
infraštruktúry, investícií súvisiacich s 
prístupom k službám, produktívnych 

(19) Toto nariadenie by malo stanoviť 
rôzne typy činností, ktorých náklady 
možno podporovať prostredníctvom 
investícií z EFRR a Kohézneho fondu v 
rámci ich príslušných cieľov, ako sa 
uvádza v ZFEÚ. Kohézny fond by mal 
umožniť podporu investícií do životného 
prostredia a TEN-T. Pokiaľ ide o EFRR, 
zoznam činností by sa mal zjednodušiť a 
mal by umožniť podporu investícií do 
infraštruktúry, investícií súvisiacich s 
prístupom k službám, produktívnych 
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investícií do MSP, vybavenia, softvéru a 
nehmotného majetku, ako aj podporu 
opatrení týkajúcich sa informácií, 
komunikácie, štúdií, vytvárania sietí, 
spolupráce, výmeny skúseností a činností 
zahŕňajúcich klastre. V záujme 
implementácie programu by oba fondy 
mali umožniť podporu činností technickej 
pomoci. Napokon v záujme poskytovania 
podpory širokej škále intervencií na 
programy Interreg rozsah pôsobnosti by sa 
mal rozšíriť, aby zahŕňal aj spoločné 
využívanie širokej škály zariadení a 
ľudských zdrojov a náklady spojené s 
opatreniami v rámci rozsahu pôsobnosti 
ESF+.

investícií do MSP, vybavenia, softvéru a 
nehmotného majetku, ako aj podporu 
opatrení týkajúcich sa informácií, 
komunikácie, štúdií, vytvárania sietí, 
spolupráce, výmeny skúseností a činností 
zahŕňajúcich klastre. V záujme 
implementácie programu by oba fondy 
mali umožniť podporu činností technickej 
pomoci vrátane podpory zameranej na 
zlepšovanie a rozvoj administratívnych 
zručností a kompetencií. Napokon v 
záujme poskytovania podpory širokej škále 
intervencií na programy Interreg rozsah 
pôsobnosti by sa mal rozšíriť, aby zahŕňal 
aj spoločné využívanie širokej škály 
zariadení a ľudských zdrojov a náklady 
spojené s opatreniami v rámci rozsahu 
pôsobnosti ESF+.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) podpory digitálnej pripojiteľnosti;

Odôvodnenie

Dôležité je presunúť špecifický cieľ „podpory digitálnej pripojiteľnosti“ z CP 3 do CP 1 v 
záujme účinného dosiahnutia inovácií a inteligentnej hospodárskej transformácie.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod iv b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ivb) posilnenia kybernetickej 
bezpečnosti.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viia) podpory udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility;

Odôvodnenie

Presunutie cieľa „podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility“ z CP 3 do CP 2 
prispeje k tomu, aby sa európske obce a mestá stali ekologickejšími. Ide o významný krok 
smerom k adaptácii na zmenu klímy v Európe.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „prepojenejšia Európa vďaka 
posilneniu mobility a regionálnej 
prepojenosti IKT“ (ďalej len „CP 3“) 
prostredníctvom:

c) „prepojenejšia Európa vďaka 
posilneniu mobility a regionálnej 
prepojenosti“ (ďalej len „CP 3“) 
prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) podpory digitálnej pripojiteľnosti; vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dôležité je presunúť špecifický cieľ „podpory digitálnej pripojiteľnosti“ z CP 3 do CP 1 v 
záujme účinného dosiahnutia inovácií a inteligentnej hospodárskej transformácie.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) podpory udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Presunutie cieľa „podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility“ z CP 3 do CP 2 
prispeje k tomu, aby sa európske obce a mestá stali ekologickejšími. Ide o významný krok 
smerom k adaptácii na zmenu klímy v Európe.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) podpory dopravných spojení 
vrátane námorných spojení v prípade 
okrajových a ostrovných regiónov Únie;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) rozvoja sociálneho podnikania a 
sociálnych inovácií.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sú klasifikované podľa ich 
pomeru hrubého národného dôchodku
týmto spôsobom:

Regióny sú klasifikované podľa ich 
pomeru hrubého domáceho produktu
týmto spôsobom:

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) tie, ktoré majú pomer hrubého 
národného dôchodku rovný alebo vyšší 
ako 100 % priemeru EÚ (ďalej len 
„skupina 1“);

a) rozvinutejšie regióny;

Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tie, ktoré majú pomer hrubého 
národného dôchodku rovný alebo vyšší 
ako 75 % a nižší ako 100 % priemeru EÚ 
(ďalej len „skupina 2“);

b) prechodné regióny;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) tie, ktoré majú pomer hrubého 
národného dôchodku nižší ako 75 % 
priemeru EÚ (ďalej len „skupina 3“).

c) menej rozvinuté regióny;
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto článku pomer hrubého 
národného dôchodku je pomer medzi 
hrubým národným dôchodkom na 
obyvateľa členského štátu, meraným v 
štandarde kúpnej sily a vypočítaným na 
základe údajov Únie za obdobie 2014 –
2016, a priemerným hrubým národným 
dôchodkom na obyvateľa v štandarde 
kúpnej sily 27 členských štátov za rovnaké 
referenčné obdobie.

Na účely tohto článku zaradenie regiónu 
do jednej z týchto troch kategórií regiónov 
sa vykoná na základe pomeru hrubého 
domáceho produktu (HDP) na obyvateľa v 
každom regióne, meraného v parite
kúpnej sily (PKS) a vypočítaného na 
základe údajov Únie za obdobie 2014 –
2016, k priemernému HDP EÚ-27 za
rovnaké referenčné obdobie.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzhľadom na programy v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu, 
pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny, 
patria tieto do skupiny 3.

Vzhľadom na programy v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu, 
pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny, 
patria tieto medzi menej rozvinuté regióny.

Odôvodnenie

Na účely zjednodušenia tematickej koncentrácie podpory z EFRR a zvýšenia jej pružnosti a 
funkčnosti sa v príslušnej klasifikácii navrhujú len 2 kategórie krajín. Určujúca prahová 
hodnota je nastavená na 90 % priemeru EÚ, pokiaľ ide o pomer hrubého národného 
dôchodku, analogicky s kritériom oprávnenosti v prípade Kohézneho fondu (článok 102 bod 3 
nariadenia o SRP).
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Členské štáty skupiny 1 alokujú
minimálne 85 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a CP 2 a 
minimálne 60 % na CP 1;

a) V menej rozvinutých regiónoch sa
minimálne 75 % celkových zdrojov z 
EFRR na národnej úrovni alokuje v rámci 
iných priorít než technickej pomoci na 
CP 1 a CP 2 a minimálne 30 % na CP 2;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Členské štáty skupiny 2 alokujú
minimálne 45 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 30 
% na CP 2;

b) V prechodných regiónoch sa
minimálne 35 % celkových zdrojov z 
EFRR na národnej úrovni alokuje v rámci 
iných priorít než technickej pomoci na 
CP 1 a minimálne 30 % na CP 2;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Členské štáty skupiny 3 alokujú
minimálne 35 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 30 
% na CP 2.

c) V menej rozvinutých regiónoch sa
minimálne 25 % celkových zdrojov z 
EFRR na národnej úrovni alokuje v rámci 
iných priorít než technickej pomoci na 
CP 1 a minimálne 30 % na CP 2.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) technickú pomoc. f) technickú pomoc vrátane zlepšenia 
a rozvoja administratívnych zručností a 
kompetencií miestnych orgánov pri 
riadení týchto prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) rozvoj udržateľnej, inteligentnej a 
intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej mobility odolnej proti zmene 
klímy vrátane lepšieho prístupu k sieti 
TEN-T a cezhraničnej mobility;

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) presadzovanie udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) technickú pomoc. c) technickú pomoc vrátane zlepšenia 
a rozvoja administratívnych zručností a 
kompetencií miestnych orgánov pri 
riadení týchto prostriedkov.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia primeranú 
rovnováhu medzi investíciami v rámci 
písmen a) a b).

Členské štáty zabezpečia primeranú 
rovnováhu medzi investíciami v rámci 
písmen a), b), ba) a bb).

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do letiskovej 
infraštruktúry s výnimkou 
najvzdialenejších regiónov;

e) investície do letiskovej 
infraštruktúry s výnimkou 
najvzdialenejších regiónov a regiónov, 
ktoré sú závažne a trvalo znevýhodnené 
prírodnými alebo demografickými 
podmienkami podľa článku 174 ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) financovanie nákupu koľajových 
vozidiel na použitie v železničnej doprave, 
iba ak to súvisí s:

vypúšťa sa

i) plnením záväzkov vyplývajúcich zo 
služieb vo verejnom záujme podľa 
nariadenia (ES) č. 1370/2007 v znení 
zmien;

ii) poskytovaním služieb železničnej 
dopravy na trasách, ktoré sú úplne 
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otvorené hospodárskej súťaži a kde 
prijímateľ je novým subjektom 
oprávneným na financovanie podľa 
nariadenia (EÚ) 2018/xxxx [nariadenie 
InvestEU].

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Okrem toho Kohézny fond 
nepodporuje investície do bývania, pokiaľ 
nesúvisia s podporou energetickej 
efektívnosti alebo využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov.

2. Okrem toho Kohézny fond 
nepodporuje investície do bývania, pokiaľ 
nesúvisia s podporou energetickej 
efektívnosti, využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov alebo využívania 
vody.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Minimálne 6 % zdrojov EFRR na 
vnútroštátnej úrovni v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu s 
výnimkou zdrojov na technickú pomoc sa 
alokuje na udržateľný rozvoj miest vo 
forme miestneho rozvoja vedeného 
komunitou, integrovaných územných 
investícií alebo ostatných územných 
nástrojov v rámci CP 5.

Minimálne 10 % zdrojov EFRR na 
vnútroštátnej úrovni v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu s 
výnimkou zdrojov na technickú pomoc sa 
alokuje na udržateľný rozvoj miest vo 
forme miestneho rozvoja vedeného 
komunitou, integrovaných územných 
investícií alebo ostatných územných 
nástrojov v rámci CP 5.
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podpora budovania kapacít; a) podpora budovania kapacít na 
nižšej ako vnútroštátnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora poznatkov, rozvoja 
politiky a komunikácie.

c) podpora poznatkov, posudzovaní 
územného vplyvu, rozvoja politiky a 
komunikácie.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a

Oblasti s prírodným alebo demografickým 
znevýhodnením

V operačných programoch 
spolufinancovaných z EFRR, ktoré sa 
vzťahujú na oblasti s vážnym a trvalým 
prírodným alebo demografickým 
znevýhodnením uvedené v článku 174 
ZFEÚ, sa osobitná pozornosť venuje 
riešeniu špecifických ťažkostí týchto 
oblastí.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
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Príloha I – tabuľka – Cieľ politiky 3 – RCO 34

Text predložený Komisiou

CCR 34 – dodatočná 
kapacita na 
recykláciu odpadu

RCR 46 – populácia využívajúca recykláciu odpadu a malé 
systémy nakladania s odpadom

RCR 47 – recyklovaný odpad

RCR 48 – recyklovaný odpad využívaný ako surovina

RCR 49 – zhodnotený odpad

Pozmeňujúci návrh

CCR 34 – dodatočná 
kapacita na 
predchádzanie 
vzniku odpadu a jeho 
recykláciu

RCR 46 – vznik odpadu na obyvateľa

ERC 46a – odpad na obyvateľa odoslaný na zneškodnenie a 
energetické zhodnotenie

RCR 46 – populácia využívajúca recykláciu odpadu a malé 
systémy nakladania s odpadom

RCR 47 – recyklovaný odpad

RCR 47a – recyklovaný biologický odpad

RCR 48 – recyklovaný odpad využívaný ako surovina

RCR 49 – zhodnotený odpad

RCR 49a – populácia využívajúca zariadenia na prípravu 
odpadu na opätovné použitie

RCR 49b – odpad pripravený na opätovné použitie v zmysle 
vymedzenia článku 11a ods. 1 písm. b) rámcovej smernice (EÚ) 
2018/851 o odpade

RCR 49c – ukazovatele merania celkového pokroku 
dosiahnutého pri vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku 
odpadu, ktoré musí Komisia stanoviť do 31. marca 2019 
prostredníctvom prijatia vykonávacích aktov (článok 9 ods. 7 
rámcovej smernice (EÚ) 2018/851 o odpade)
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