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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu predkladá Výboru pre regionálny rozvoj ako gestorskému 

výboru tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Na zabezpečenie úspešnosti 

politiky súdržnosti po roku 2020 je 

zásadne dôležité znížiť administratívne 

zaťaženie príjemcov a riadiacich orgánov, 

nájsť správnu rovnováhu medzi 

orientáciou politiky na výsledky 

a úrovňou kontrolných opatrení 

vykonávaných s cieľom zvýšiť 

proporcionalitu, začať uplatňovať 

diferenciáciu pri vykonávaní programov 

a zjednodušiť pravidlá a postupy, ktoré sa 

v súčasnosti často vnímajú ako príliš 

komplikované. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) V čoraz viac prepojenom svete a 

vzhľadom na demografickú a migračnú 

dynamiku je jasné, že migračná politika 

Únie si vyžaduje spoločný prístup, ktorý sa 

opiera o synergiu a komplementárnosť 

rôznych nástrojov financovania. V záujme 

zabezpečenia koherentnej, silnej a 

zosúladenej podpory solidarity a úsilia 

členských štátov v zdieľaní zodpovednosti 

pri riadení migrácie by mal EFRR 

poskytovať podporu na uľahčenie 

dlhodobej integrácie migrantov. 

(8) V čoraz viac prepojenom svete a 

vzhľadom na demografickú a migračnú 

dynamiku je jasné, že migračná politika 

Únie si vyžaduje spoločný prístup, ktorý sa 

opiera o synergiu a komplementárnosť 

rôznych nástrojov financovania. V záujme 

zabezpečenia koherentnej, silnej a 

zosúladenej podpory solidarity a úsilia 

členských štátov v zdieľaní zodpovednosti 

pri riadení migrácie by mal EFRR 

poskytovať podporu na uľahčenie 

dlhodobej integrácie migrantov a 
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utečencov. Prioritou by mali byť podpora 

zamestnanosti a sociálneho začlenenia, 

boj proti chudobe a diskriminácii a 

investície do vzdelávania, priebežnej 

odbornej prípravy a učňovskej prípravy. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Investície v rámci EFRR by mali 

ďalej prispievať k rozvoju komplexnej sieti 

vysokorýchlostnej digitálnej infraštruktúry 

a podpore čistej a udržateľnej 

multimodálnej mestskej mobility. 

(10) Investície v rámci EFRR by mali 

ďalej prispievať k rozvoju komplexnej 

siete vysokorýchlostnej digitálnej 

infraštruktúry v celej Úniu vrátane 

vidieckych oblastí, kde zásadným 

spôsobom prispieva k rozvoju malých a 

stredných podnikov (MSP), a podpore 

čistej a udržateľnej multimodálnej mestskej 

mobility. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) V budúcej politike súdržnosti sa 

musia primerane zvážiť regióny Únie, 

ktoré sú najviac ovplyvnené dôsledkami 

odchodu Spojeného kráľovstva z Únie, 

najmä tých, ktoré sa v dôsledku toho budú 

nachádzať na vonkajších námorných 

alebo pozemných hraniciach Únie, a musí 

sa im poskytnúť podpora; 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 (15a) MSP a mikropodniky sú hlavnou 

hybnou silou hospodárskeho rastu, 

inovácií a zamestnanosti a vytvárajú 85 % 

všetkých nových pracovných miest. V Únii 

je v súčasnosti viac ako 20 miliónov 

voľných pracovných miest. Tieto podniky 

zohrávajú dôležitú úlohu pri oživení 

hospodárstva a pri prechode na 

udržateľné hospodárstvo Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) S cieľom sústrediť využívanie 

obmedzených zdrojov čo najúčinnejšie by 

sa mala podpora poskytovaná z EFRR na 

produktívne investície v rámci príslušného 

špecifického cieľa obmedziť na mikro, 

malé a stredné podniky (MSP) v zmysle 

odporúčania Komisie 2003/361/ES19 

okrem prípadov, kde investície zahŕňajú 

spoluprácu s MSP vo výskumných a 

inovačných činnostiach. 

(16) S cieľom sústrediť využívanie 

obmedzených zdrojov čo najúčinnejšie by 

sa mala podpora poskytovaná z EFRR na 

produktívne investície v rámci príslušného 

špecifického cieľa obmedziť na MSP v 

zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES19 s cieľom podporiť 

konkurencieschopnosť a životaschopnosť 

týchto podnikov, okrem prípadov, kde 

investície zahŕňajú spoluprácu s MSP vo 

výskumných a inovačných činnostiach. 

_________________ _________________ 

19 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 

mája 2003 o definícii mikro, malých a 

stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 

20.5.2003, s. 36). 

19 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 

mája 2003 o definícii mikro, malých a 

stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 

20.5.2003, s. 36). 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (22a) S cieľom zabezpečiť včasné a 

účinné vykonávanie by mali byť všetky 

postupy monitorovania, výkonnosti a 

kontroly, pokiaľ ide o riadiace orgány a 

prijímateľov, primerané a zjednodušené. 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Podľa odsekov 22 a 23 

Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva existuje potreba 

hodnotiť fondy na základe informácií 

získaných prostredníctvom špecifických 

požiadaviek monitorovania a zároveň 

predchádzať nadmernej regulácii a 

administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k 

členským štátom. Ak je to vhodné, môžu 

tieto požiadavky zahŕňať merateľné 

ukazovatele ako základ hodnotenia 

účinkov fondov v praxi. 

(23) Podľa odsekov 22 a 23 

Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva existuje potreba 

hodnotiť fondy na základe informácií 

získaných prostredníctvom špecifických 

požiadaviek monitorovania a zároveň 

predchádzať nadmernej regulácii a 

administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k 

členským štátom. Tieto požiadavky by 

mali, pokiaľ je to možné, zahŕňať 

merateľné ukazovatele ako základ 

hodnotenia praktických účinkov fondov 

v praxi.  

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

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

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (iva) modernizácia a inovácie vo 

verejnej správe, ochrana duševného 

vlastníctva a podpora 

konkurencieschopnosti MSP; 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V súlade s požiadavkou podávania 

správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) 

bodu i)] nariadenia o rozpočtových 

pravidlách Komisia poskytuje Európskemu 

parlamentu a Rade informácie o 

3. V súlade s požiadavkou podávania 

správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) 

bodu i)] nariadenia o rozpočtových 

pravidlách Komisia poskytuje Európskemu 

parlamentu a Rade informácie o 

výkonnosti a výsledkoch v súlade s 
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výkonnosti v súlade s prílohou II. prílohou II, pričom informuje o pokroku 

aj o nedostatkoch a zaručí jednoznačnú 

súvislosť medzi výdavkami a 

výkonnosťou. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 13 s 

cieľom zmeniť prílohu I na vykonanie 

potrebných úprav v zozname 

ukazovateľov, ktorý členské štáty 

používajú, a prílohu II na vykonanie 

potrebných úprav informácií o 

výkonnosti, ktoré sa poskytujú 
Európskemu parlamentu a Rade 

4. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 13 s 

cieľom zmeniť prílohu I na vykonanie 

relevantných a odôvodnených úprav v 

zozname ukazovateľov, ktorý členské štáty 

používajú, a v prípade potreby prílohu II s 

cieľom poskytnúť Európskemu 

parlamentu a Rade lepšie kvalitatívne a 

kvantitatívne informácie o výkonnosti a 

výsledkoch v porovnaní so stanovenými 

cieľmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Komisia poskytne Európskemu 

parlamentu a Rade spoľahlivé informácie 

o kvalite používaných údajov o 

výkonnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

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 

Minimálne 6 % zdrojov EFRR na 

vnútroštátnej úrovni v rámci cieľa 

Investovanie do zamestnanosti a rastu s 
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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. 

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, so 

zodpovedajúcimi CP 1 a CP 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

EFRR podporuje aj Európsku mestskú 

iniciatívu, ktorú Komisia vykonáva v 

rámci priameho a nepriameho riadenia. 

EFRR podporuje aj Európsku mestskú 

iniciatívu. 

Odôvodnenie 

Mestská agenda je vo výlučnej právomoci členských štátov, musí sa zaručiť zásada 

subsidiarity. 

 

 

 

 

 

 


