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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia navrhuje zastrešujúce nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá 
pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny 
fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond 
námorného a rybného hospodárstva (fondy Spoločného strategického rámca – SSR). Návrh je 
rozdelený do dvoch častí: spoločné ustanovenia pre všetky fondy SSR a všeobecné 
ustanovenia vzťahujúce sa na EFRR, ESF a KF.

Spravodajca víta tento prístup. Jednotný súbor pravidiel pre všetkých päť fondov SSR by mal 
pomôcť vytvárať synergie, zjednodušiť realizáciu a kontrolu projektov a znížiť 
administratívne zaťaženie príjemcov, členských štátov a Komisie.

Efektívnosť politiky súdržnosti sa má posilniť prostredníctvom podmienok ex-ante a ex-post. 
Hoci spravodajca s týmito koncepciami v zásade súhlasí, treba zabezpečiť, aby tieto 
podmienky nevytvárali zbytočnú novú administratívnu záťaž.

Spravodajca zdôrazňuje potrebu zosúladiť nariadenie o všeobecných ustanoveniach 
s nariadením o rozpočtových pravidlách, o ktorom sa stále rokuje. Preto bude potrebné 
zabezpečiť v neskoršej fáze legislatívneho postupu úplný súlad medzi oboma nariadeniami.

Spravodajca podporuje ďalšie zjednodušenie, ktoré zahŕňa harmonizáciu pravidiel 
oprávnenosti a systémov riadenia a kontroly v rámci rôznych fondov, zavedenie 
zjednodušených pravidiel náhrady nákladov a širšie využívanie tzv. zjednodušených 
nákladov, ako sú jednorazové platby či paušálne úhrady. Malo by sa podporovať aj 
zavádzanie súdržnosti prostredníctvom elektronických médií (e-cohesion), ktoré príjemcom 
umožní poskytovať informácie v elektronickej podobe.

Komisia takisto navrhla, aby podpora určená podnikom a na projekty, ktorá podľa očakávaní 
prinesie významnú návratnosť investícií, bola primárne poskytovaná prostredníctvom 
inovatívnych finančných nástrojov. 

Návrh však má niektoré aspekty, ktoré si zaslúžia, aby sa o nich ďalej diskutovalo:

V súvislosti s navrhovanou makroekonomickou podmienkou by sme mali pripomenúť, že 
Parlament nie je zapojený do rozhodovacieho postupu, pokiaľ ide o pozastavenie 
financovania z fondov; pridaná hodnota tohto opatrenia je tiež sporná, keďže by to mohlo 
viesť k trestaniu regiónov za chyby členských štátov a k presunu finančných prostriedkov 
z regiónov, kde ich potrebujú na prekonanie svojich rozpočtových deficitov. Spravodajca 
preto navrhuje túto podmienku vypustiť.

Spoločný strategický rámec má transformovať 11 tematických cieľov nariadenia na kľúčové 
akcie pre fondy SSR. Komisia má právomoc prijať tento rámec prostredníctvom 
delegovaného aktu. Spravodajca vyslovuje pochybnosti v súvislosti s využívaním 
delegovaných aktov, keďže sú určené len pre nepodstatné prvky legislatívnych aktov. SSR má 
väčší význam a ako taký by sa mal prijať ako príloha k tomuto nariadeniu.

Spravodajca vyjadruje znepokojenie nad tým, že zavedenie výkonnostnej rezervy by mohlo 
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členské štáty viesť k zníženiu ich ambícií, pokiaľ ide o ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, aby 
zabezpečili, že potom splnia podmienky týkajúce sa výkonnostnej rezervy. Spravodajca sa 
domnieva, že navrhovaný postup by mohol viesť k vážnym problémom pri realizácii pre 
nedostatok času na konci programového obdobia.

Komisia takisto navrhuje, aby regióny s HDP na obyvateľa (v období 2007 – 2013) nižším 
ako 75 % priemeru krajín EÚ-25, ale s HDP na obyvateľa vyšším ako 75 % priemeru krajín 
EÚ-27 dostali pridelené rozpočtové prostriedky v rámci štrukturálnych fondov vo výške 
minimálne dvoch tretín rozpočtových prostriedkov, ktoré im boli pridelené na obdobie 2007 –
2013. Táto nová kategória okrem toho zahŕňa regióny s HDP na úrovni medzi 75 % až 90 %.  
Spravodajca spochybňuje tento prístup univerzálneho riešenia a navrhuje proporčnejšie 
prideľovanie prostriedkov na základe zásady: „čím nižšie HDP na obyvateľa, tým vyšší 
garantovaný podiel z prostriedkov pridelených na obdobie 2007 – 2013“.

Pokiaľ ide o vplyv na rozpočet, Komisia navrhuje v článku 83 sprístupniť sumu 
336 020 492 848 EUR v cenách roku 2011 na obdobie 2014 – 2020 pre EFRR, ESF a KF 
podľa tohto rozdelenia:

V miliardách EUR – v stálych cenách 
roku 2011

VFR
2007-2013

Návrh Komisie
VFR 2014 – 2020 Zmena (v %)

Konvergenčné regióny
EFRR + ESF

202,9 162,6 - 20 %

„Vyraďované“ 
(konvergenčné) + 

„zaraďované“ 
(konkurencieschopné) regióny 

v období 2007 – 2013 / 
prechodné regióny v období 

2014 – 2020
(ERDF +ESF)

25,9 38,9 +50 %

Konkurencieschopné regióny / 
rozvinutejšie regióny 

(ERDF +ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Územná spolupráca
(EFRR)

8,9 11,7 +31 %

Kohézny fond 71 68,7 - 3 %
Osobitný príspevok pre 

najvzdialenejšie a riedko 
osídlené regióny v období 2014 

– 2020
(EFRR) 

0,9

SPOLU 354 336 -5,3 %
Z dôvodu zaokrúhlenia sa súčet jednotlivých údajov nemusí presne rovnať uvedenému súčtu

Spravodajca vyjadruje znepokojenie nad celkovým znížením prostriedkov pre politiku 
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súdržnosti o 18 miliárd EUR v stálych cenách roku 2011 v porovnaní s VFR na obdobie 2007 
– 2013, a to vzhľadom na preukázanú pridanú hodnotu politiky súdržnosti EÚ. Spravodajca 
pripomína pozíciu Európskeho parlamentu vyjadrenú v uznesení výboru SURE, že 
prostriedky pridelené na politiku súdržnosti vo finančnom programovom období 2007 – 2013 
by mali zostať aspoň na tejto úrovni aj v ďalšom období.

Toto finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je pre legislatívny orgán iba 
orientačný údaj a nemožno ho pevne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu 
nariadenia, ktorým sa ustanovuje VFR na obdobie 2014 – 2020.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočtu vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Poukazuje na to, že finančné krytie 
vymedzené v legislatívnom návrhu je pre 
legislatívny orgán iba orientačný údaj 
a nemožno ho pevne stanoviť, pokiaľ sa 
nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný 
rámec na obdobie 2014 – 2020;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti:  nový viacročný finančný 
rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, 
udržateľnú a inkluzívnu Európu1; 
opakuje, že v nasledujúcom VFR treba 
mať k dispozícii dostatok dodatočných 
zdrojov, aby Únia mohla plniť svoje 
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existujúce politické priority a nové úlohy 
ustanovené v Lisabonskej zmluve, ako aj 
reagovať na nepredvídané udalosti; 
poukazuje na to, že aj pri zvýšení objemu 
zdrojov v nasledujúcom VFR najmenej 
o 5 % oproti roku 2013 je možné len 
obmedzene prispieť k dosiahnutiu 
dohodnutých cieľov a záväzkov Únie 
a k naplneniu zásady solidarity Únie; 
vyzýva Radu, aby v prípade, že s týmto 
prístupom nesúhlasí, jasne uviedla, 
ktorých z jej politických priorít alebo 
projektov sa možno úplne vzdať aj 
napriek ich preukázanej európskej 
pridanej hodnote;
______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1c (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. pripomína zvlášť, že v tom istom 
uznesení Európsky parlament zdôraznil, 
že „úspešná a posilnená politika 
súdržnosti si vyžaduje adekvátne 
financovanie“, a dospel k záveru, že 
„sumy, ktoré sú na ňu vyčlenené 
v súčasnom období finančného 
plánovania, by sa mali v budúcom období 
aspoň zachovať“;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 zdôraznil 
„európsku pridanú hodnotu politiky 
súdržnosti, keďže táto politika predstavuje 
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dobre zabehnutý mechanizmus 
zabezpečovania rastu a zamestnanosti, je 
významným nástrojom konvergencie, 
trvalo udržateľného rozvoja a solidarity 
a za posledné desaťročia je jednou 
z najvýznamnejších, najviditeľnejších 
a najúspešnejších politík Únie“. Európsky 
parlament však poukázal na to, že 
„moderná politika súdržnosti sa musí 
podrobiť niekoľkým štrukturálnym 
reformám, najmä pokiaľ ide 
o zjednodušenie, reagovať na hlavné 
výzvy, ktorým čelí Únia, a podporovať 
väzby s ostatnými existujúcimi politikami 
a nástrojmi“. Európsky parlament vyjadril 
svoje presvedčenie, že „politika súdržnosti 
EÚ by mala ostať celoeurópskou 
politikou poskytujúcou prístup k zdrojom, 
skúsenosti a pomoc všetkým regiónom 
EÚ“. 

Odôvodnenie

Odsek 64 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 ďalej zdôraznil, 
že „úspešná a posilnená politika 
súdržnosti si vyžaduje adekvátne 
financovanie a že sumy, ktoré sú na ňu 
vyčlenené v súčasnom období finančného 
plánovania, by sa mali v budúcom období 
aspoň zachovať, aby sa zintenzívnilo 
úsilie o zníženie rozvojových rozdielov 
medzi regiónmi EÚ“. Komisia však 
navrhla znížiť celkové finančné krytie na 
politiku súdržnosti o 5,3 % zo sumy 354 
miliárd EUR v období 2007 – 2013 na 
sumu 336 miliárd EUR na obdobie 2014 –
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2020 (v stálych cenách roku 2011).

Odôvodnenie

Odsek 67 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2c) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 pripomenul, že 
s nadobudnutím platnosti Lisabonskej
zmluvy a so zakotvením územnej 
súdržnosti do nej vzrástol význam politiky 
súdržnosti, a v tejto súvislosti dospel 
k názoru, že je nutné posilniť všetky 
formy územnej spolupráce (cezhraničnú, 
nadnárodnú aj medziregionálnu); 
zdôraznil, že by sa mala riešiť aj 
makroregionálna spolupráca a stratégie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2d) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 pripomenul, že 
politika súdržnosti EÚ má svoje vlastné 
poslanie a ciele stanovené v článku 174 
ZFEÚ, ktoré presahujú stratégiu Európa 
2020; zdôraznil, že by sa mali v ďalšom 
programovom období zachovať, a to 
najmä vzhľadom na pretrvávajúcu 
potrebu hospodárskej, sociálnej a územnej 
konvergencie v Únii;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2e) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 uznal, že v súlade 
so zmluvou by sa mala venovať 
mimoriadna pozornosť vidieckym 
regiónom, regiónom zasiahnutým 
zmenami v priemysle a regiónom závažne 
a trvalo znevýhodneným prírodnými 
a demografickými podmienkami, ako sú 
najsevernejšie regióny s veľmi nízkou 
hustotou obyvateľstva, ostrovné, 
cezhraničné a horské regióny a tiež 
najodľahlejšie regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2f) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 vyzval Komisiu, 
aby vytvorila strednú kategóriu pre 
regióny, v ktorých je HDP na obyvateľa 
v rozmedzí 75 až 90 % HDP EÚ, s cieľom 
zabezpečiť im jasnejší štatút a väčšiu 
istotu rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ciele fondov SSR by sa mali 
realizovať z pohľadu trvalo udržateľného 
rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 
ochrany a zlepšovania životného prostredia 
podľa článku 11 a 19 zmluvy, zohľadňujúc 
zásadu „znečisťovateľ platí“. Členské štáty 

(12) Ciele fondov SSR by sa mali 
realizovať z pohľadu trvalo udržateľného 
rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 
ochrany a zlepšovania životného prostredia 
podľa článku 11 a 19 zmluvy, zohľadňujúc 
zásadu „znečisťovateľ platí“ 
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by v súlade s ambíciou venovať najmenej 
20 % rozpočtu Únie na tento cieľ 
poskytovať informácie o podpore cieľov 
v oblasti zmeny klímy s použitím metodiky 
prijatej Komisiou vykonávacím aktom.

a minimalizujúc ďalšie externé náklady. 
Členské štáty by v súlade s ambíciou 
venovať najmenej 20 % rozpočtu Únie na 
tento cieľ poskytovať informácie o podpore 
cieľov v oblasti zmeny klímy s použitím 
metodiky prijatej Komisiou vykonávacím 
aktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) S cieľom dosiahnuť čiastkové 
a celkové ciele stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu by sa podpora fondov 
SSR mala zamerať na obmedzený počet 
spoločných tematických cieľov. Presný 
rozsah každého z fondov SSR by mal byť 
stanovený v pravidlách pre jednotlivé 
fondy a môže byť obmedzený len na 
niektoré z tematických cieľov 
vymedzených v tomto nariadení.

(13) S cieľom dosiahnuť čiastkové 
a celkové ciele stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu by sa podpora fondov 
SSR mala zamerať na obmedzený počet 
spoločných tematických cieľov. Európsky 
parlament vo svojom uznesení z 8. júna 
2011 vyjadril presvedčenie, že členské 
štáty a regióny by mali sústreďovať zdroje 
na úrovni EÚ a členských štátov na malý 
počet priorít a projektov, ktoré majú 
skutočne európsky význam, ako je výskum 
a vývoj a inovácia, aby mohli reagovať na 
osobitné výzvy, pred ktorými stoja. 
Európsky parlament v tejto súvislosti 
požiadal, aby Komisia vypracovala 
konkrétne návrhy, ktoré sa budú v rámci 
priorít stratégie Európa 2020 intenzívne 
zameriavať na financovanie súdržnosti, 
a vyjadril domnienku, že by sa mal zaviesť 
systém, ktorý bude v porovnaní so 
súčasným „účelovým viazaním“ väčšmi 
orientovaný na výsledky, pričom treba 
zabezpečiť, aby sa riadne zohľadňovali 
potreby a priority jednotlivých regiónov. 
Presný rozsah každého z fondov SSR je 
stanovený v pravidlách pre jednotlivé 
fondy a môže byť obmedzený len na 
niektoré z tematických cieľov 
vymedzených v tomto nariadení.
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Odôvodnenie

Odsek 68 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14)Komisia by mala prijať delegovaným 
aktom spoločný strategický rámec, ktorý 
transformuje ciele Únie na kľúčové akcie 
pre fondy SSR s cieľom poskytnúť 
jasnejšie strategické usmernenie pre proces 
programovania na úrovni členských štátov 
a regiónov. Spoločný strategický rámec by 
mal uľahčiť sektorovú a územnú 
koordináciu zásahov Únie v rámci fondov 
SSR a s ostatnými relevantnými politikami 
a nástrojmi Únie.

(14) Ako je stanovené v prílohe X tohto 
nariadenia spoločný strategický rámec, 
koordinuje a vyvažuje ciele a priority 
stratégie Európa 2020 pre inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast s cieľmi 
zmluvy týkajúcimi sa hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Cieľom
tohto spoločného strategického rámca je 
poskytnúť jasnejšie strategické usmernenie 
pre proces programovania na úrovni 
členských štátov a regiónov. Spoločný 
strategický rámec by mal uľahčiť 
sektorovú a územnú koordináciu zásahov 
Únie v rámci fondov SSR a s ostatnými 
relevantnými politikami a nástrojmi Únie.

Odôvodnenie

O spoločnom strategickom rámci by mal rozhodnúť legislatívny orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Na základe spoločného strategického 
rámca, ktorý má prijať Komisia, by mal 
každý členský štát pripraviť v spolupráci
s partnermi a s Komisiou zmluvu 
o partnerstve. Zmluva o partnerstve by 
mala transformovať prvky vymedzené 
v spoločnom strategickom rámci do 

(16) Na základe spoločného strategického 
rámca stanoveného v prílohe X tohto 
nariadenia a s cieľom zaručiť zásadu 
viacúrovňového riadenia by mal každý 
členský štát vypracovať spolu s partnermi 
a s Komisiou zmluvu o partnerstve. 
Zmluva o partnerstve by mala 
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vnútroštátneho kontextu a vymedzovať 
pevné záväzky na dosiahnutie cieľov Únie 
prostredníctvom programovania fondov 
SSR.

transformovať prvky vymedzené 
v spoločnom strategickom rámci do 
vnútroštátneho kontextu a vymedzovať 
pevné záväzky na dosiahnutie cieľov Únie 
prostredníctvom programovania fondov 
SSR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Pre každý program by sa mal 
vymedziť výkonnostný rámec s cieľom 
monitorovať v priebehu celého 
programového obdobia pokrok 
v dosahovaní čiastkových a celkových 
cieľov stanovených pre každý program. 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
by mala preskúmať výkonnosť v rokoch 
2017 a 2019. Mala by naplánovať 
výkonnostnú rezervu a prideliť ju v roku 
2019 tam, kde boli dosiahnuté čiastkové 
ciele stanovené vo výkonnostnom rámci. 
Pre programy Európskej územnej 
spolupráce by výkonnostná rezerva 
nemala existovať z dôvodu ich 
rozmanitosti a medzinárodnej povahy. 
V prípadoch výrazného zaostávania 
v dosahovaní míľnikov alebo cieľov by 
Komisia mala byť schopná pozastaviť 
platby pre program, alebo na konci 
programového obdobia požiadať 
o finančné opravy s cieľom zabezpečiť, 
aby sa rozpočet Únie nevyužíval zbytočne 
alebo neefektívne.

(18) Pre každý program by sa mal 
vymedziť výkonnostný rámec s cieľom 
monitorovať v priebehu celého 
programového obdobia pokrok 
v dosahovaní čiastkových a celkových 
cieľov stanovených pre každý program. 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
by mala preskúmať výkonnosť v rokoch 
2017 a 2019.

Odôvodnenie

Výkonnostná rezerva bude viesť k stanoveniu nižších cieľov a mohla by na konci 
programového obdobia spôsobiť problémy s realizáciou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vytvorenie užšieho prepojenia medzi 
politikou súdržnosti a hospodárskym 
riadením Únie zabezpečí, aby sa účinnosť 
výdavkov v rámci fondov SSR opierala o 
zdravé hospodárske politiky a aby fondy 
SSR mohli byť v prípade potreby 
presmerované na riešenie hospodárskych 
problémov, ktorým krajina čelí. Tento 
proces musí byť postupný a začať zmenou 
zmluvy o partnerstve a programov, aby sa 
podporili odporúčania Rady na riešenie 
makroekonomických nerovnováh 
a sociálnych a hospodárskych problémov. 
Pokiaľ aj napriek intenzívnejšiemu 
využívaniu fondov SSR členský štát 
neprijme účinné opatrenia v súvislosti so 
správou hospodárskych záležitostí, 
Komisia by mala mať právo pozastaviť 
všetky platby a záväzky alebo ich časť.
Rozhodnutia o pozastavení by mali byť 
primerané a účinné a mali by zohľadniť 
vplyv jednotlivých programov na riešenie 
hospodárskej a sociálnej situácie 
v príslušnom členskom štáte a predošlé 
zmeny a doplnenia zmluvy o partnerstve. 
Komisia by pri rozhodovaní o pozastavení 
platieb mala rešpektovať aj rovnaké 
zaobchádzanie s členskými štátmi, berúc 
do úvahy najmä vplyv pozastavenia 
platieb na hospodárstvo dotknutého 
členského štátu. Pozastavenie platieb by 
sa malo zrušiť a finančné prostriedky 
opäť sprístupniť dotknutému členskému 
štátu ihneď ako členský štát prijme 
potrebné opatrenie.

(19) Vytvorenie užšieho prepojenia medzi 
politikou súdržnosti a hospodárskym 
riadením Únie zabezpečí, aby sa účinnosť 
výdavkov v rámci fondov SSR opierala o 
zdravé hospodárske politiky a aby fondy 
SSR mohli byť v prípade potreby 
presmerované na riešenie hospodárskych 
problémov, ktorým krajina čelí. Tento 
proces musí byť postupný a začať zmenou 
zmluvy o partnerstve a programov, aby sa 
podporili odporúčania Rady na riešenie 
makroekonomických nerovnováh 
a sociálnych a hospodárskych problémov. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vypúšťa možnosť, aby Komisia pozastavila platby, a to 
s cieľom zabrániť, aby regióny boli trestané za chyby členských štátov.



PE488.045v02-00 14/29 AD\906170SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Aby bolo možné lepšie mobilizovať 
potenciál na miestnej úrovni, je potrebné 
posilniť a uľahčiť miestny rozvoj riadený 
spoločenstvom stanovením spoločných 
pravidiel a úzkou koordináciou všetkých 
fondov SSR. Zodpovednosť za realizáciu 
stratégií miestneho rozvoja by sa zásadne 
mala prideliť miestnym akčným skupinám 
vrátane existujúcich skupín programu 
LEADER, ktoré zastupujú záujmy 
spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) S cieľom presadiť ciele zmluvy 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti by sa v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti mali 
podporiť všetky regióny. Aby sa 
poskytovala vyvážená a postupná podpora 
a odzrkadľovala úroveň hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, zdroje z EFRR a ESF 
by sa v súlade s týmto cieľom mali rozdeliť 
medzi tri rôzne kategórie regiónov, a to 
medzi menej rozvinuté regióny, prechodné 
regióny a rozvinutejšie regióny podľa ich 
hrubého domáceho produktu (HDP) na 
obyvateľa vo vzťahu k priemernému HDP 
v EÚ. Na zabezpečenie trvalej 
udržateľnosti investícií zo štrukturálnych 
fondov by mali regióny, ktorých HDP na 
obyvateľa bol v období rokov 2007 – 2013 
nižší ako 75 % priemerného HDP krajín 
EÚ-25 v referenčnom období, ale ktorých 
HDP na obyvateľa vzrástol na viac ako 75 

(54) S cieľom presadiť ciele zmluvy 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti by sa v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti mali 
podporiť všetky regióny. Aby sa 
poskytovala vyvážená a postupná podpora 
a odzrkadľovala úroveň hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, zdroje z EFRR a ESF 
by sa v súlade s týmto cieľom mali rozdeliť 
medzi tri rôzne kategórie regiónov, a to 
medzi menej rozvinuté regióny, prechodné 
regióny a rozvinutejšie regióny podľa ich 
hrubého domáceho produktu (HDP) na 
obyvateľa vo vzťahu k priemernému HDP 
v EÚ. Na zabezpečenie trvalej 
udržateľnosti investícií zo štrukturálnych 
fondov by mali regióny, ktorých HDP na 
obyvateľa bol v období 2007 – 2013 nižší 
ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-25 
v referenčnom období, ale ktorých HDP na 
obyvateľa vzrástol na viac ako 75 % 
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% priemerného HDP v EÚ-27, dostávať 
dve tretiny rozpočtových prostriedkov, 
ktoré im boli pridelené na roky 2007 –
2013. Členské štáty, ktorých hrubý 
národný dôchodok (HND) na obyvateľa je 
nižší ako 90 % priemeru Únie, by mali 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti získavať príspevok z KF. 

priemerného HDP v EÚ-27, dostávať taký 
podiel rozpočtových prostriedkov, ktoré im 
boli pridelené na roky 2007 – 2013, ktorý 
je nepriamo úmerný ich HDP na 
obyvateľa. Členské štáty, ktorých hrubý 
národný dôchodok (HND) na obyvateľa je 
nižší ako 90 % priemeru Únie, by mali 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti získavať príspevok z KF. 

Odôvodnenie

Garantovaný minimálny podiel, ktorý dostane členský štát v porovnaní s rozpočtovými 
prostriedkami pridelenými na obdobie 2007 – 2013, musí zodpovedať jeho HDP na 
obyvateľa, takže chudobnejšie členské štáty získajú vyšší percentuálny podiel ako bohatšie 
štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(58) S cieľom posilniť zameranie na 
výsledky a dosiahnutie celkových 
a čiastkových cieľov stratégie Európa 
2020 bude päť percent finančných 
prostriedkov určených na cieľ 
Investovanie do rastu a zamestnanosti 
vyčlenených ako výkonnostná rezerva pre 
každý fond a každú kategóriu regiónu 
v každom členskom štáte.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(88) S cieľom doplniť a zmeniť určité 
nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa 
na Komisiu malo delegovať právo prijímať 

(88) S cieľom doplniť a zmeniť určité 
nepodstatné prvky nariadenia by sa na 
Komisiu malo delegovať právo prijímať 



PE488.045v02-00 16/29 AD\906170SK.doc

SK

akty v súlade s článkom 290 zmluvy 
v súvislosti s kódexom správania, pokiaľ 
ide o ciele a kritériá na podporu 
vykonávania partnerstva, prijatie 
spoločného strategického rámca, 
dodatočné pravidlá rozdeľovania 
výkonnostnej rezervy, vymedzenie oblasti 
a obyvateľstva, ktoré sú zahrnuté do 
stratégie miestneho rozvoja, podrobné 
pravidlá pre finančné nástroje (hodnotenie 
ex ante, kombinovanie pomoci,
oprávnenosť, druhy nepodporovaných 
aktivít), pravidlá týkajúce sa určitých typov 
finančných nástrojov zriadených na 
vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej 
alebo cezhraničnej úrovni, pravidlá 
týkajúce sa dohôd o financovaní, prevod 
a správa aktív, opatrenia riadenia a 
kontroly, pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o platbu a zriadenie systému kapitalizácie 
ročných splátok, definíciu paušálnej sadzby 
pre operácie generujúce príjmy, definíciu 
paušálnej sadzby uplatňovanej na nepriame 
náklady na granty na základe existujúcich 
metód a zodpovedajúcich sadzieb 
uplatniteľných pre politiky Únie, 
povinnosti členských štátov týkajúce sa 
postupu oznamovania nezrovnalostí 
a vymáhania neoprávnene vyplatených 
súm, modality výmeny informácií o 
operáciách, opatrenia pre primeraný audit 
trail, podmienky vnútroštátneho auditu, 
akreditačné kritériá pre riadiace orgány 
a certifikačné orgány, určenie spoločne 
uznávaných nosičov dát a kritériá pre 
stanovenie úrovne finančnej opravy, ktorá 
sa má uplatniť. Komisia by mala byť 
splnomocnená meniť a dopĺňať prílohu V 
s cieľom riešiť budúce potreby 
prispôsobenia sa. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie aj na 
úrovni odborníkov.

akty v súlade s článkom 290 zmluvy 
v súvislosti s kódexom správania, pokiaľ 
ide o ciele a kritériá na podporu 
vykonávania partnerstva, vymedzenie 
oblasti a obyvateľstva, ktoré sú zahrnuté do 
stratégie miestneho rozvoja, podrobné 
pravidlá pre finančné nástroje 
(oprávnenosť výdavkov, druhy 
nepodporovaných aktivít, kombinovanie 
pomoci, prevod a správa aktív, žiadosti 
o platbu a kapitalizácia ročných splátok), 
definíciu paušálnej sadzby pre operácie 
generujúce príjmy, povinnosti členských 
štátov týkajúce sa postupu oznamovania 
nezrovnalostí a vymáhania neoprávnene 
vyplatených súm, vzor vyhlásenia 
hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti 
fungovania systému riadenia a kontroly, 
podmienky vnútroštátneho auditu, 
akreditačné kritériá pre riadiace orgány 
a certifikačné orgány, určenie spoločne 
uznávaných nosičov dát, úroveň finančnej 
opravy, ktorá sa má uplatniť, zmenu 
a doplnenie príloh a osobitné opatrenia 
potrebné na uľahčenie prechodu 
z nariadenia (ES) č. 1083/2006. Komisia 
by mala byť splnomocnená meniť
a dopĺňať prílohu V s cieľom riešiť budúce 
potreby prispôsobenia sa. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočnila náležité 
konzultácie aj na úrovni odborníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(90) Pokiaľ ide o všetky fondy SSR, 
Komisia by mala byť splnomocnená 
prijímať prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnutia, ktorými sa schvaľujú 
zmluvy o partnerstve, rozhodnutia o 
pridelení výkonnostnej rezervy, 
rozhodnutia, ktorými sa pozastavujú 
platby súvisiace s hospodárskymi 
politikami členských štátov a v prípade 
zrušenia viazania rozhodnutia, ktorými sa 
menia a dopĺňajú rozhodnutia, ktorými sa 
prijímajú programy, a pokiaľ ide o fondy, 
rozhodnutia, ktorými sa identifikujú 
regióny a členské štáty spĺňajúce kritérium 
investovania do rastu a zamestnanosti, 
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje ročné 
rozdelenie viazaných rozpočtových 
prostriedkov pre členské štáty, 
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje suma, 
ktorá má byť presunutá z pridelených 
finančných prostriedkov z KF od každého 
členského štátu na Nástroj na prepojenie 
Európy, rozhodnutia, ktorými sa stanovuje 
suma, ktorá má byť presunutá z 
pridelených finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov od každého 
členského štátu na potraviny pre 
znevýhodnené osoby, rozhodnutia, ktorými 
sa prijímajú a menia a dopĺňajú o operačné 
programy, rozhodnutia o hlavných 
projektoch, rozhodnutia o pozastavení 
platieb a rozhodnutia o finančných 
opravách.

(90) Pokiaľ ide o všetky fondy SSR, 
Komisia by mala byť splnomocnená 
prijímať prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnutia, ktorými sa schvaľujú 
zmluvy o partnerstve, a v prípade zrušenia 
viazania rozhodnutia, ktorými sa menia a 
dopĺňajú rozhodnutia, ktorými sa prijímajú 
programy; a pokiaľ ide o fondy, 
rozhodnutia, ktorými sa identifikujú 
regióny a členské štáty spĺňajúce kritérium 
investovania do rastu a zamestnanosti, 
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje ročné 
rozdelenie viazaných rozpočtových 
prostriedkov pre členské štáty, 
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje suma, 
ktorá má byť presunutá z pridelených 
finančných prostriedkov z KF od každého 
členského štátu na Nástroj na prepojenie 
Európy, rozhodnutia, ktorými sa stanovuje 
suma, ktorá má byť presunutá z 
pridelených finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov od každého 
členského štátu na potraviny pre 
znevýhodnené osoby, rozhodnutia, ktorými 
sa prijímajú a menia a dopĺňajú o operačné 
programy, rozhodnutia o hlavných 
projektoch, rozhodnutia o pozastavení 
platieb a rozhodnutia o finančných 
opravách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – pododsek 2 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „spoločný strategický rámec“ znamená 
dokument, ktorým sa transformujú ciele 
a plánované úlohy stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu do základných 
opatrení pre fondy SSR, ktorým sa 
stanovujú základné opatrenia pre každý 
tematický cieľ, ktoré sa majú podporiť v 
rámci jednotlivých fondov SSR, a 
mechanizmy na zabezpečenie súdržnosti a 
jednotnosti programovania fondov SSR s 
hospodárskou politikou a politikou 
zamestnanosti členských štátov a Únie;

(2) „spoločný strategický rámec“ znamená 
rámec, ktorý koordinuje a vyvažuje ciele 
a priority stratégie Európa 2020 na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu s cieľmi zmluvy 
týkajúcimi sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, ktorými sa 
stanovujú základné opatrenia pre každý 
tematický cieľ, ktoré sa majú podporiť 
v rámci jednotlivých fondov SSR, 
a mechanizmy na zabezpečenie súdržnosti 
a jednotnosti programovania fondov SSR 
s hospodárskou politikou a politikou 
zamestnanosti členských štátov a Únie;

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 1 k odôvodneniu 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – pododsek 2 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) „zmluva o partnerstve“ znamená 
dokument pripravený členským štátom 
spolu s partnermi v súlade s prístupom 
viacúrovňového riadenia, ktorý stanovuje 
stratégiu, priority a podmienky členského 
štátu na využívanie fondov SSR 
efektívnym a účinným spôsobom s cieľom 
dodržiavať stratégiu Únie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, ktorý schvaľuje 
Komisia po hodnotení a dialógu 
s členským štátom;

(18) „zmluva o partnerstve“ znamená 
dokument pripravený členským štátom 
spolu s partnermi v súlade s prístupom 
viacúrovňového riadenia, ktorý stanovuje 
stratégiu, priority a podmienky členského 
štátu na využívanie fondov SSR 
efektívnym a účinným spôsobom s cieľom 
dodržiavať v súlade s cieľmi zmluvy 
týkajúcimi sa hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti stratégiu Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, ktorý schvaľuje 
Komisia po hodnotení a dialógu 
s členským štátom;

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 2 k odôvodneniu 16.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 11 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) mechanizmy na zabezpečenie súladu 
a konzistencie programovania fondov SSR 
s konkrétnymi odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny podľa článku 121 ods. 2 
zmluvy a s príslušnými odporúčaniami 
Rady prijatými podľa článku 148 ods. 4 
zmluvy.

(f) mechanizmy na zabezpečenie súladu 
a konzistencie programovania fondov SSR 
s národnými programami reforiem
a ďalšími príslušnými stratégiami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 12 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijať 
delegovaný akt v súlade s článkom 142 o 
spoločnom strategickom rámci do 3 
mesiacov od prijatia tohto nariadenia.

Spoločný strategický rámec sa pripojí 
k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy zameriavajú podporu na 
opatrenia, ktoré prinášajú najvyššiu 
pridanú hodnotu, pokiaľ ide o stratégiu 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu s cieľom 
riešiť výzvy definované v odporúčaniach 
pre jednotlivé krajiny podľa článku 121 

Členské štáty v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy zameriavajú podporu na 
opatrenia, ktoré prinášajú najvyššiu 
pridanú hodnotu, pokiaľ ide o stratégiu 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu s cieľom 
riešiť výzvy definované v odporúčaniach 
pre jednotlivé krajiny podľa článku 121 
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ods. 2 zmluvy a v príslušných 
odporúčaniach Rady prijatých
podľa článku 148 ods. 4 zmluvy a s 
ohľadom na celonárodné a regionálne 
potreby.

ods. 2 zmluvy, ako sú premietnuté do 
vnútroštátneho a regionálneho kontextu 
prostredníctvom národných programov 
reforiem a iných stratégií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Päť percent finančných prostriedkov 
pridelených pre každý fond SSR a členský 
štát s výnimkou finančných prostriedkov 
pridelených na cieľ Európska územná 
spolupráca a na hlavu V nariadenia 
EFNRH tvorí výkonnostnú rezervu, ktorá 
sa má prideliť v súlade s ustanoveniami 
článku 20.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 20

Pridelenie výkonnostnej rezervy vypúšťa sa
1. Ak kontrola výkonnosti uskutočnená v 
roku 2017 ukáže, že sa v rámci priority 
programu nedosiahli míľniky stanovené 
na rok 2016, Komisia predloží 
príslušnému členskému štátu 
odporúčania.
2. Na základe preskúmania 
uskutočneného v roku 2019 Komisia 
prijme rozhodnutie prostredníctvom 
vykonávacích aktov, ktorým pre každý 
fond SSR a členský štát určí programy 
a priority, ktoré dosiahli svoje čiastkové 
ciele. Členský štát navrhne pridelenie 
výkonnostnej rezervy na programy 
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a priority uvedené v tomto rozhodnutí 
Komisie. Komisia schváli zmenu 
a doplnenie dotknutých programov 
v súlade s článkom 26. Ak členský štát 
nepredloží informácie v súlade s článkom 
46 ods. 2 a ods. 3, výkonnostná rezerva 
pre programy alebo príslušné priority sa 
nemôže prideliť.
3. Ak existuje dôkaz z kontroly výkonnosti 
o tom, že priorite sa nepodarilo dosiahnuť 
míľniky stanovené vo výkonnostnom 
rámci, Komisia môže pozastaviť celú 
priebežnú platbu alebo jej časť pre danú 
prioritu programu v súlade s postupom 
stanoveným v pravidlách pre jednotlivé 
fondy.
4. Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o vykonávaní programu 
zistí vážne nesplnenie cieľov stanovených 
vo výkonnostnom rámci, môže uplatniť 
finančné opravy v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 142 s cieľom stanoviť 
kritériá a metodiku zisťovania úrovne 
finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť.
5. Odsek 2 sa neuplatňuje na programy v 
rámci cieľa Európska územná spolupráca 
a na hlavu V nariadenia o EFNRH.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 21 vypúšťa sa
Podmienenosť spojená s koordináciou 
hospodárskych politík členských štátov
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1. Komisia môže požiadať členský štát, 
aby preskúmal svoju zmluvu o partnerstve 
a programy a v prípade potreby navrhol 
zmeny a doplnenia zmluvy o partnerstve 
a príslušných programov s cieľom: (a)
podporiť vykonávanie odporúčania Rady 
adresovaného príslušnému členskému 
štátu a prijatého v súlade s článkom 121 
ods. 2 a/alebo článkom 148 ods. 4 zmluvy, 
alebo podporiť vykonávanie opatrení 
adresovaných príslušnému členskému 
štátu a prijatých v súlade s článkom 136 
ods. 1 zmluvy; (b) podporiť vykonávanie 
odporúčania Rady adresovaného 
príslušnému členskému štátu a prijatého 
v súlade s článkom 126 ods. 7 zmluvy; (c)
podporiť vykonávanie odporúčania Rady 
adresovaného príslušnému členskému 
štátu a prijatého v súlade s článkom 7 ods. 
2 nariadenia (EÚ) č. .../2011 [o 
predchádzaní a oprave 
makroekonomických nerovnováh] za 
predpokladu, že tieto zmeny a doplnenia 
sa považujú za potrebné s cieľom pomôcť 
napraviť makroekonomické nerovnováhy; 
maximálne zvýšiť rast a vplyv 
konkurencieschopnosti dostupných 
fondov SSR podľa článku 4, ak členský 
štát spĺňa jednu z týchto podmienok: (i)
má sprístupnenú finančnú pomoc Únie 
podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010; 
(ii) má sprístupnenú strednodobú 
finančnú pomoc v súlade s nariadením 
Rady (ES) č. 332/2002; (iii) má 
sprístupnenú finančnú pomoc vo forme 
pôžičky EMS v súlade so Zmluvou 
o založení Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu.
2. Členský štát predloží návrh na zmenu 
a doplnenie zmluvy o partnerstve 
a príslušných programov do jedného 
mesiaca. Komisia v prípade potreby 
vyjadrí pripomienky do jedného mesiaca 
od predloženia zmien a doplnení a členský 
štát má potom mesiac na to, aby znova 
predložil svoj návrh.
3. Ak Komisia nevyjadrí pripomienky, 
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alebo ak boli jej pripomienky uspokojivo 
zohľadnené, Komisia bezodkladne prijme 
rozhodnutie schvaľujúce zmeny 
a doplnenia zmluvy o partnerstve 
a príslušných programov.
4. Odchylne od odseku 1, ak sa finančná 
pomoc sprístupní členskému štátu
v súlade s odsekom 1 písm. d) a je spojená 
s upraveným programom, Komisia môže 
bez akéhokoľvek návrhu členského štátu 
zmeniť a doplniť zmluvu o partnerstve 
a programy s cieľom maximálne zvýšiť 
rast a dosah konkurencieschopnosti 
dostupných fondov SSR. Na zabezpečenie 
efektívneho vykonávania zmluvy 
o partnerstve a príslušných programov sa 
Komisia zapojí do ich riadenia, ako je 
uvedené v upravenom programe alebo 
v Spoločnom vyhlásení úmyslu 
podpísanom s príslušným členským 
štátom.
5. Ak členský štát nezareaguje na žiadosť 
Komisie uvedenú v odseku 1 alebo 
neodpovie uspokojivo do jedného mesiaca 
na pripomienky Komisie uvedené 
v odseku 2, Komisia môže do troch 
mesiacov od zaslania svojich pripomienok 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnutie o pozastavení časti 
alebo všetkých platieb na príslušné 
programy.
6. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov pozastaví časť platieb alebo všetky 
platby a záväzky v prípade príslušných 
programov, ak: (a) Rada zistí, že členský 
štát nedodržiava osobitné opatrenia 
stanovené Radou v súlade s článkom 136 
ods. 1 zmluvy; (b) Rada v súlade 
s článkom 126 ods. 8 alebo článkom 126 
ods. 11 rozhodne, že príslušný členský štát 
neprijal účinné opatrenie na nápravu 
svojho nadmerného deficitu; (c) Rada 
v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) č. .../2011 [o predchádzaní a oprave 
makroekonomických nerovnováh] dospeje 
k záveru, že členský štát v dvoch po sebe 
nasledujúcich prípadoch nepredložil 
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dostatočný nápravný akčný plán, alebo 
Rada prijme rozhodnutie deklarujúce 
nesúlad v súlade s článkom 10 ods. 4 
uvedeného nariadenia; (d) Komisia 
dospeje k záveru, že členský štát neprijal 
opatrenia na vykonávanie ozdravného 
programu uvedeného v nariadení Rady 
(EÚ) č. 407/2010 alebo nariadení Rady 
(ES) č. 332/2002, a v dôsledku toho 
rozhodne nepovoliť vyplatenie finančnej 
pomoci udelenej tomuto členskému štátu; 
alebo (e) predstavenstvo Európskeho 
mechanizmu pre stabilitu dospeje 
k záveru, že nebola splnená podmienka 
spojená s finančnou pomocou EMS vo 
forme pôžičky EMS pre príslušný členský 
štát, a v dôsledku toho sa rozhodne 
nevyplatiť stabilizačnú podporu, ktorá mu 
bola udelená.
7. Pri rozhodovaní o pozastavení časti 
platieb alebo všetkých platieb alebo 
záväzkov v súlade s odsekmi 5 a 6 Komisia 
zabezpečí, aby bolo pozastavenie 
primerané a účinné so zreteľom na 
hospodárske a sociálne okolnosti 
príslušného členského štátu 
a rešpektovalo rovnosť zaobchádzania 
medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide 
o vplyv pozastavenia na hospodárstvo 
príslušného členského štátu.
8. Komisia bezodkladne zruší pozastavenie 
platieb a záväzkov, ak členský štát navrhol 
zmeny a doplnenia zmluvy o partnerstve 
a príslušných programov na požiadanie 
Komisie, ktoré Komisia schválila, 
a v prípadoch, keď: (a) Rada rozhodla, že 
členský štát dodržiava osobitné opatrenia
stanovené Radou v súlade s článkom 136 
ods. 1 zmluvy; (b) sa postup pri 
nadmernom schodku dočasne pozastavil 
v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 
1467/97, alebo Rada v súlade s článkom 
126 ods. 12 zmluvy rozhodla zrušiť 
rozhodnutie o existencii nadmerného 
deficitu; (c) Rada schválila opravný akčný 
plán predložený príslušným členským 
štátom v súlade s článkom 8 ods. 2 
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nariadenia (EÚ) č. [...] [nariadenie 
o postupe pri nadmernej nerovnováhe], 
alebo sa postup pri nadmernej 
nerovnováhe pozastavil v súlade 
s článkom 10 ods. 5 uvedeného 
nariadenia, alebo Rada uzavrela postup 
pri nadmernej nerovnováhe v súlade 
s článkom 11 uvedeného nariadenia; (d)
Komisia dospela k záveru, že členský štát 
prijal opatrenia na vykonávanie 
upraveného programu uvedeného 
v nariadení Rady (EÚ) č. 407/2010, alebo 
nariadení Rady (ES) č. 332/2002 
a v dôsledku toho povolila vyplatenie 
finančnej pomoci udelenej tomuto 
členskému štátu; alebo (e) predstavenstvo 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu 
dospelo k záveru, že bola splnená 
podmienka spojená s finančnou pomocou 
vo forme pôžičky EMS pre príslušný 
členský štát, a v dôsledku toho sa rozhodlo 
vyplatiť podporu pre stabilitu, ktorá mu 
bola udelená. Rada na návrh Komisie 
súčasne rozhodne znova zaradiť do 
rozpočtu pozastavené záväzky v súlade 
s článkom 8 nariadenia Rady (EÚ) č. [...], 
ktorým sa stanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2014 až 2020.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) opatrenia zamerané na šírenie 
informácií, budovanie sietí, vykonávanie 
komunikačných aktivít, zvyšovanie 
povedomia a podporu spolupráce a výmeny 
skúseností vrátane výmeny skúseností 
s tretími krajinami. S cieľom zaviesť do 
komunikácie so širokou verejnosťou väčšiu 

(f) opatrenia zamerané na šírenie 
informácií, budovanie sietí, vykonávanie 
komunikačných aktivít, zvyšovanie 
povedomia a podporu spolupráce a výmeny 
skúseností vrátane výmeny skúseností 
s organizáciami občianskej spoločnosti
a vrátane výmeny skúseností s tretími 
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efektívnosť a silnejšie synergie medzi 
komunikačnými činnosťami vykonávanými 
na podnet Komisie prostriedky prideľované 
na komunikačné akcie podľa tohto 
nariadenia prispievajú aj na spoločné 
oznamovanie politických priorít Európskej 
únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov 
tohto nariadenia;

krajinami. S cieľom zaviesť do 
komunikácie so širokou verejnosťou väčšiu 
efektívnosť a silnejšie synergie medzi 
komunikačnými činnosťami vykonávanými 
na podnet Komisie prostriedky prideľované 
na komunikačné akcie podľa tohto 
nariadenia prispievajú aj na spoločné 
oznamovanie politických priorít Európskej 
únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov 
tohto nariadenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 66 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o výkonnostnú rezervu, 
rozpočtové záväzky dodržiavajú 
rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje 
zmena a doplnenie programu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 15 k článku 18, ktorý navrhol spravodajca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto tri kategórie regiónov sú určené na 
základe pomeru ich HDP na obyvateľa, 
meraného paritou kúpnej sily a 
vypočítaného na základe údajov Únie za 
obdobie rokov 2006 až 2008, 
k priemernému HDP EÚ-27 za rovnaké 
referenčné obdobie.

Tieto tri kategórie regiónov sú určené na 
základe pomeru ich HDP na obyvateľa, 
meraného paritou kúpnej sily 
a vypočítaného na základe údajov Únie za 
posledné trojročné obdobie, ktoré je 
k dispozícii ku dňu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia,
k priemernému HDP EÚ-27 za rovnaké 
referenčné obdobie.
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Odôvodnenie

HND nameraný na základe údajov za obdobie rokov 2006 až 2008, ako navrhuje Komisia, 
nemožno použiť ako ukazovateľ hospodárskej situácie členských štátov, pretože nezachytáva 
obdobie posledných 3 rokov (2009 – 2012), v ktorom významný počet regiónov, najmä na 
„hospodárskom juhu“ zasiahli účinky nebývalej sociálno-ekonomickej krízy. Preto len 
použitie nových údajov zaistí spravodlivé rozdelenie kohéznych fondov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Z Kohézneho fondu sa podporujú členské 
štáty, ktorých hrubý národný dôchodok 
(HND) na obyvateľa, meraný pomocou 
parity kúpnej sily a vypočítaný na základe 
údajov Únie za obdobie rokov 2007 –
2009, je menej ako 90 % priemerného 
HND na obyvateľa v EÚ-27 za rovnaké 
referenčné obdobie.

Z Kohézneho fondu sa podporujú členské 
štáty, ktorých hrubý národný dôchodok 
(HND) na obyvateľa, meraný pomocou 
parity kúpnej sily a vypočítaný na základe 
údajov Únie za posledné trojročné 
obdobie, ktoré je k dispozícii ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,
je menej ako 90 % priemerného HND na 
obyvateľa v EÚ-27 za rovnaké referenčné 
obdobie.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 82 ods. 2 podods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky regióny, ktorých HDP na obyvateľa 
v období rokov 2007 – 2013 bol nižší ako 
75 % priemerného HDP krajín EÚ-25 
v referenčnom období, ale ktorých HDP na 
obyvateľa je vyšší ako 75 % priemerného 
HDP v EÚ-27, dostanú pridelené 
rozpočtové prostriedky v rámci 
štrukturálnych fondov vo výške minimálne 
dvoch tretín prostriedkov, ktoré im boli 

Všetky regióny, ktorých HDP na obyvateľa 
v období 2007 – 2013 bol nižší ako 75 % 
priemerného HDP krajín EÚ-25 
v referenčnom období, ale ktorých HDP na 
obyvateľa je vyšší ako 75 % priemerného 
HDP v EÚ-27, dostanú pridelené 
rozpočtové prostriedky v rámci 
štrukturálnych fondov vo výške takého
podielu prostriedkov, ktoré im boli 
pridelené na roky 2007 – 2013, ktorý je 
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pridelené na roky 2007 – 2013. nepriamo úmerný ich HDP na obyvateľa.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Päť percent prostriedkov na 
Investovanie do rastu a zamestnanosti 
tvorí výkonnostnú rezervu, ktorá sa pridelí 
v súlade s článkom 20.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 110 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) 85 % v prípade menej rozvinutých 
regiónov členských štátov, ktorých 
priemerný HDP na obyvateľa za obdobie 
rokov 2007 až 2009 bol nižší ako 85 % 
priemerného HDP krajín EÚ-27 počas 
rovnakého obdobia, a v prípade 
najvzdialenejších regiónov;

(b) 85 % v prípade menej rozvinutých 
regiónov členských štátov, ktorých 
priemerný HDP na obyvateľa za posledné 
trojročné obdobie, ktoré je k dispozícii ku 
dňu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, bol nižší ako 85 % 
priemerného HDP krajín EÚ-27 počas 
rovnakého obdobia, a v prípade 
najvzdialenejších regiónov;

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 9 a 10 k článku 82 ods. 2 podods. 2 resp. 
ods. 3 podods. 1 písm. b.
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