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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca 
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 1083/2006, sa stanovuje rámec pre politiku súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020.

V návrhu nariadenia sa stanovuje, že financovanie sa sústredí na priority spojené so stratégiou 
Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Návrh prináša zoznam 
tematických cieľov zodpovedajúcich týmto prioritám a podporuje integrované 
programovanie. 

Presnejšie povedané, Komisia vymedzuje v spoločnom strategickom rámci hlavné opatrenia, 
ktoré treba realizovať s cieľom splniť priority, určuje cieľové skupiny a prináša návrhy 
vhodných opatrení, a to vypracovaním série zásad uplatniteľných na všetky fondy 
(partnerstvá, viacúrovňová správa, podpora rovnosti mužov a žien, nediskriminácia, 
udržateľný rozvoj atď.). 

Cieľom tohto stanoviska je zdôrazniť najmenej zvýrazňované aspekty návrhu nariadenia, ako 
sú mladí ľudia, kultúrny rozmer a šport.

Mladí ľudia

Bod 9 prílohy IV o podmienkach ex ante sa zaoberá témami súvisiacimi s mladými ľuďmi, 
ako je predčasné ukončenie školskej dochádzky, vysokoškolské vzdelávanie a celoživotné 
vzdelávanie a odborná príprava. Je potrebné ísť ešte ďalej a z potrieb generácie, ktorá sa 
nachádza uprostred krízy, urobiť prioritu, pričom sa treba ubezpečiť najmä o tom, že členské 
štáty považujú organizácie zaoberajúce sa problematikou mládeže za plnohodnotných 
partnerov. 

Kultúrny aspekt

Ako sa uvádza v článku 167 ods. 4 ZFEÚ, „Únia zohľadní kultúrne aspekty vo svojej činnosti 
podľa iných ustanovení zmlúv“. Návrh nariadenia sa však, žiaľ, vôbec nezaoberá kultúrnym 
rozmerom súdržnosti. Neuvádza sa v ňom prínos kultúry k miestnemu a regionálnemu 
rozvoju ani napriek tomu, že je nerozlučne spojený s otázkami vzdelávania, sociálneho 
začleňovania a inovácie, a tým teda aj so stratégiou Európa 2020. Mnohotvárny prínos kultúry 
k vzdelávaniu a odbornej príprave prostredníctvom rozvoja zručností a odborných znalostí, 
k hospodárskemu rozvoju vďaka kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu a k sociálnemu 
začleňovaniu pomocou boja proti marginalizácii skupín obyvateľstva je dôvodom k tomu, aby 
projekty s výrazne kultúrnym zameraním našli svoje miesto v pripravovaných opatreniach.
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Šport

Ako sa zdôrazňuje v iniciatívnej správe Európskeho parlamentu (2011/2087(INI)), šport má 
výrazný potenciál ako nástroj na podporu sociálnej súdržnosti a rovnosti príležitostí 
v európskych spoločnostiach. Niektoré športové projekty by sa preto mali považovať 
za prostriedok na podporu skupín, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii, a boja proti 
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a diskriminácii.

ZÁVER

Možnosť získať podporu z viacerých štrukturálnych fondov na financovanie projektu, ktorá sa 
uvádza v návrhu nariadenia, je veľkým krokom vpred a bezpochyby umožní zabezpečiť 
stálosť financovaných opatrení. Bolo by však užitočné, aby sa na hodnotenie projektov a ich 
výsledkov vytvoril súbor ukazovateľov, ktoré sa nebudú obmedzovať výlučne 
na kvantitatívne hľadisko. Komisia napríklad v spojitosti s programom Tvorivá Európa 
navrhla, aby sa zaviedli ukazovatele a databázy, ktoré umožnia vyhodnotiť vplyv kultúrneho 
sektora na hospodársky a sociálny rozvoj.1.

Treba mať tiež na pamäti, že politika súdržnosti prináša výsledky, ktoré majú 
najhmatateľnejší dosah na každodenný život občanov EÚ. Je úlohou členských štátov, aby 
návrh preniesli do zrozumiteľných a dostupných právnych predpisov, ktorých ustanovenia 
budú zodpovedať potrebám občanov a zabezpečia zviditeľnenie činnosti Európskej únie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Pre zmluvu o partnerstve a pre každý 
program osobitne by členský štát mal 
utvoriť partnerstvo so zástupcami
príslušných regionálnych, miestnych, 
mestských a ostatných verejných orgánov; 
hospodárskych a sociálnych partnerov; 
a subjekty, ktoré zastupujú občiansku 

(9) Pre zmluvu o partnerstve a pre každý 
program osobitne by členský štát mal 
utvoriť partnerstvo so zástupcami 
príslušných regionálnych, miestnych, 
mestských a ostatných verejných orgánov; 
s verejnými a súkromnými hospodárskymi
a sociálnymi partnermi; a so subjektmi, 

                                               
1 Bod 6.3 posúdenia vplyvu z 23.11.2011, ktoré je sprievodným dokumentom k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Tvorivá Európa a k oznámeniu Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – rámcový program Tvorivá 
Európa.
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spoločnosť, vrátane partnerov z oblasti 
životného prostredia, mimovládnych 
organizácií a subjektov zodpovedných za 
presadzovanie rovnosti a nediskriminácie.
Účelom tohto partnerstva je rešpektovať 
zásadu viacúrovňového riadenia, 
zabezpečiť, aby sa zainteresované strany 
stotožnili s plánovanými opatreniami, 
a vychádzať zo skúseností a know-how 
príslušných aktérov. Komisia by mala byť 
splnomocnená na prijímanie delegovaných 
aktov na zabezpečenie kódexu správania 
s cieľom zabezpečiť zapojenie partnerov 
do prípravy, vykonávania, monitorovania 
a hodnotenia zmlúv o partnerstve 
a programov konzistentným spôsobom.

ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, 
vrátane partnerov z oblasti životného 
prostredia, partnerov pôsobiacich 
v rôznych oblastiach ako kultúra, 
vzdelávanie a mládež, mimovládnych 
organizácií a subjektov zodpovedných za 
presadzovanie rovnosti a nediskriminácie.
Účelom tohto partnerstva je rešpektovať 
zásadu viacúrovňového riadenia, 
zabezpečiť, aby sa zainteresované strany 
stotožnili s plánovanými opatreniami, 
a vychádzať zo skúseností a know-how 
príslušných aktérov. Komisia by mala byť 
splnomocnená na prijímanie delegovaných 
aktov na zabezpečenie kódexu správania 
s cieľom zabezpečiť zapojenie partnerov 
do prípravy, vykonávania, monitorovania 
a hodnotenia zmlúv o partnerstve 
a programov konzistentným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(72) S cieľom posilniť prístup 
k informáciám o možnostiach financovania 
a príjemcoch projektov, ako aj 
transparentnosť takýchto informácií, by 
v každom členskom štáte mala byť 
dostupná jednotná webová stránka alebo 
webový portál, ktorý by poskytoval 
informácie o všetkých operačných 
programoch, vrátane zoznamu operácií, 
ktoré sú v rámci každého operačného 
programu podporované.

(72) S cieľom posilniť prístup 
k informáciám o možnostiach financovania 
a príjemcoch projektov, ako aj 
transparentnosť takýchto informácií by 
v každom členskom štáte mala byť 
dostupná jednotná webová stránka alebo 
webový portál, ktorý by poskytoval 
informácie o všetkých operačných 
programoch vrátane zoznamu operácií, 
ktoré sú v rámci každého operačného 
programu podporované, s cieľom 
zjednodušiť prístup k finančným 
prostriedkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) subjektmi, ktoré zastupujú občiansku 
spoločnosť vrátane partnerov z oblasti 
životného prostredia, mimovládnych 
organizácií a subjektov zodpovedných 
za podporu rovnosti a nediskriminácie.

c) subjektmi, ktoré zastupujú občiansku 
spoločnosť, vrátane tých, ktoré vykonávajú 
svoju činnosť v oblasti životného 
prostredia, kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu, mimovládnych organizácií 
a subjektov zodpovedných za podporu 
rovnosti a nediskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 9– odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) posilnenie výskumu, technického 
rozvoja a inovácií; 1) posilnenie výskumu, technologického 

rozvoja, kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu a inovácií,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6) ochrana životného prostredia 
a presadzovanie efektívnosti zdrojov,

6) ochrana životného prostredia
a prírodného dedičstva a presadzovanie 
efektívneho využívania zdrojov vrátane 
tých, ktoré súvisia s historickým, 
kultúrnym, umeleckým a archeologickým 
dedičstvom,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9) podpora sociálneho začlenenia a boj 
proti chudobe,

9) podpora sociálneho začlenenia a boj 
proti chudobe a sociálnym rozdielom,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10) investovanie do vzdelania, zručností 
a celoživotného vzdelávania,

10) investovanie do vzdelania, kultúry,
zručností, kvalifikácií a celoživotného 
vzdelávania vrátane odbornej prípravy, 
výskumu a inovácií a digitálnej 
gramotnosti,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. podpora kultúrneho dedičstva 
a ochrana kultúrnej rozmanitosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) sa riadi spoločenstvom, miestnymi 
akčnými skupinami zloženými 
zo zástupcov verejných a súkromných 
lokálnych spoločensko-hospodárskych 
záujmov, pričom na úrovni rozhodovania 
nesmie ani verejný sektor, ani žiadna 
samostatná zainteresovaná strana mať viac 
ako 49 % hlasovacích práv;

b) sa riadi spoločenstvom, miestnymi 
akčnými skupinami zloženými 
zo zástupcov verejných a súkromných 
lokálnych kultúrnych a spoločensko-
hospodárskych záujmov, pričom na úrovni 
rozhodovania nesmie ani verejný sektor, 
ani žiadna samostatná zainteresovaná 
strana mať viac ako 49 % hlasovacích 
práv;



PE485.907v02-00 8/12 AD\904094SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) je navrhnutý s ohľadom na miestne 
potreby a možnosti rozvoja a zahŕňa 
inovatívne prvky vzhľadom na miestnu 
situáciu, vytváranie sietí a prípadne 
spoluprácu.

d) je navrhnutý s ohľadom na miestne 
potreby a možnosti rozvoja a zahŕňa 
inovatívne, sociálne, kultúrne 
a vzdelávacie prvky vzhľadom na miestnu 
situáciu, ako aj podporu projektov 
spolupráce a rozvoj sietí pôsobiacich na 
viacerých územiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) budovanie kapacity miestnych aktérov
na vytváranie a vykonávanie operácií;

a) budovanie kapacity miestnych subjektov
na vytváranie a vykonávanie operácií, 
pričom treba zohľadniť sociálne 
a kultúrne aspekty daného regiónu 
s cieľom rozvíjať inovačné know-how, 
ktoré umožňuje vytvárať nové formy 
pracovných miest na miestnej úrovni;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) monitorovanie vykonávania stratégie 
miestneho rozvoja a podporovaných 
operácií a vykonávanie špecifických 
hodnotiacich aktivít súvisiacich 
so stratégiou miestneho rozvoja.

g) monitorovanie vykonávania stratégie 
miestneho rozvoja a podporovaných 
operácií a vykonávanie špecifických 
hodnotiacich aktivít súvisiacich 
so stratégiou miestneho rozvoja berúc do 
úvahy kvalitatívny aspekt týchto opatrení 
a ich výsledky z dlhodobého hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Monitorovací výbor tvoria zástupcovia 
riadiaceho orgánu a akýchkoľvek 
sprostredkovateľských subjektov 
a zástupcovia partnerov. Každý člen 
monitorovacieho výboru má hlasovacie 
právo.

Monitorovací výbor tvoria zástupcovia 
riadiaceho orgánu 
a sprostredkovateľských subjektov 
a zástupcovia partnerov uvedených 
v článku 5. Každý člen 
monitorovacieho výboru má hlasovacie 
právo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) oprávnené obyvateľstvo, regionálna 
prosperita, prosperita štátu a miera 
nezamestnanosti v prípade menej 
rozvinutých regiónov a prechodných 
regiónov;

a) oprávnené obyvateľstvo, regionálna 
prosperita, prosperita štátu a miera 
nezamestnanosti podľa vekových skupín
v prípade menej rozvinutých regiónov 
a prechodných regiónov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) oprávnené obyvateľstvo, regionálna 
prosperita, miera nezamestnanosti, miera 
zamestnanosti, úroveň vzdelania a hustota 
zaľudnenia v prípade rozvinutejších 
regiónov;

b) oprávnené obyvateľstvo, regionálna 
prosperita, miera nezamestnanosti a miera 
zamestnanosti podľa vekových skupín, 
úroveň vzdelania a hustota zaľudnenia 
v prípade rozvinutejších regiónov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) prínos k integrovanej stratégii 
stanovenej v zmluve o partnerstve na 

d) prínos k integrovanej stratégii 
stanovenej v zmluve o partnerstve na 
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riešenie osobitných potrieb zemepisných 
oblastí najviac postihnutých chudobou 
alebo potrieb cieľových skupín, ktorým 
najviac hrozí diskriminácia alebo 
vylúčenie, s osobitným dôrazom na 
marginalizované skupiny obyvateľstva, 
a orientačné pridelené finančné 
prostriedky;

riešenie osobitných potrieb zemepisných 
oblastí najviac postihnutých chudobou 
alebo potrieb cieľových skupín, ktorým 
najviac hrozí diskriminácia alebo 
vylúčenie, s osobitným dôrazom na 
marginalizované skupiny obyvateľstva, 
mladých ľudí a osoby so zdravotným 
postihnutím, ako aj na stanovenie
orientačného pridelenia finančných 
prostriedkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6 – stĺpce 2 a 3 – bod 6.2a (nový)

Text predložený Komisiou

Podmienky ex ante Kritériá plnenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Podmienky ex ante Kritériá plnenia

6.2a. Odvetvie kultúrneho 
dedičstva: vypracovanie 
projektov na ochranu, 
sprístupňovanie, propagáciu 
a rozvoj hmotného 
a nehmotného kultúrneho 
dedičstva.

– na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej 
úrovni sú k dispozícii 
účinné nástroje, ktoré 
umožňujú, aby sa najmä 
v regiónoch s veľmi 
osobitým charakterom, 
kultúra stala hybnou 
silou hospodárskeho 
rozvoja, a to napríklad 
prostredníctvom 
kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu a cestovného 
ruchu;
– na vyriešenie 
problémov v oblasti 
prístupu ku kultúre, 
aktívnej účasti na živote 
spoločnosti a sociálneho 
začleňovania sa 
vypracúvajú opatrenia, 
ktoré sú zamerané na 
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využívanie kultúrnej 
a jazykovej rozmanitosti 
a celého živého dedičstva 
Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 8 – bod 8.1 – stĺpec 3 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kritériá plnenia Kritériá plnenia 
– opatrenia v rámci odbornej prípravy, 
ktoré umožňujú nadobúdanie 
prierezových zručností, ktoré ľudia 
potrebujú, aby si vedeli ľahšie nájsť 
dlhodobé zamestnanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 9 – bod 9.1 – stĺpec 3 – bod – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kritériá plnenia Kritériá plnenia 
– sa týka všetkých sektorov a zahŕňa 
a koordinuje všetky oblasti politík 
a zainteresované strany, ktorých sa dotýka 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky.

– sa týka všetkých sektorov a zahŕňa 
a koordinuje všetky oblasti politík 
a zainteresované strany, najmä v kultúrnej, 
umeleckej a športovej oblasti, ktorých sa 
dotýka riešenie predčasného ukončovania 
školskej dochádzky.
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