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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 534
Nadja Hirsch
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Príloha -I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha -I
Spoločný strategický rámec

Účelom tohto rámca je slúžiť ako 
prostriedok na koordináciu, integráciu 
a vyváženie cieľov rôznych politík 
v osobitných regionálnych kontextoch 
v súlade s článkom 10, a najmä ako 
prostriedok na koordináciu a vyváženie 
investičných priorít s tematickými cieľmi 
stanovenými v článku 9.
Komisia by mala okrem rámca uvedeného 
v tejto prílohe podporovať členské štáty 
a regióny prijatím neúplného zoznamu 
odporúčaných opatrení pre fondy SSR vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 142. Tento neúplný zoznam by 
mal ako súčasť SSR poskytnúť členským 
štátom a regiónom usmernenie, akým 
spôsobom môžu pretransformovať 
tematické ciele uvedené v článku 9 tohto 
nariadenia do programov so zohľadnením 
rôznych potrieb, výziev a príležitostí 
regiónov a potrebnej pružnosti na trvalo 
udržateľný regionálny rozvoj.

1. Horizontálne zásady a prierezové výzvy

1.1 Partnerstvo a viacúrovňové riadenie 
1.1.1 Zásada viacúrovňového riadenia 
vyžaduje koordinovaný postup vykonaný 
v súlade so zásadami subsidiarity, 
proporcionality a v partnerstve. Musí byť 
takisto vo forme operačnej 
a inštitucionalizovanej spolupráce, najmä 
so zreteľom na vypracovanie 
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a vykonávanie politík Únie. Výslovný 
odkaz na zásadu viacúrovňového riadenia 
v tomto nariadení predstavuje posilnenie 
uvedenej zásady a poskytuje pridanú 
hodnotu pre samotnú politiku súdržnosti.
1.1.2 Zásada viacúrovňového riadenia sa 
musí dodržiavať s cieľom umožniť 
sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť a vykonávanie priorít Únie 
v oblasti inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu.
1.1.3 S cieľom zabezpečiť účinné 
viacúrovňové riadenie musia členské štáty 
a regióny vykonať tieto opatrenia:
a) vykonávať partnerstvo v súlade 
s Európskym kódexom správania 
uvedeným v článku 5; 
b) zaviesť mechanizmy na koordináciu 
v rámci rôznych úrovní riadenia v súlade 
s príslušnými systémami ústavných 
právomocí;
c) pravidelne podávať správu 
o vykonávaní partnerstva.

1.1.4 Partnerstvá musia byť organizované 
vo všetkých fázach používania fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, tak, aby sa 
regionálne a miestne orgány priamo 
zapojili do prípravy zmlúv o partnerstve 
a programov a tiež do prípravy,
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
uvedených programov. Musia byť 
zahrnutí aj sociálni a hospodárski 
partneri, ostatné verejné orgány, ako aj 
orgány zastupujúce občiansku spoločnosť 
vrátane partnerov z oblasti životného 
prostredia, mimovládnych organizácií 
a subjektov zodpovedných za 
presadzovanie rovnosti a nediskriminácie, 
aby sa partnerstvo zabezpečilo vo všetkých 
fázach vykonávania politík.
1.1.5 Spolupráca s partnermi bude 
prebiehať podľa osvedčených postupov. 
Každý členský štát zabezpečí primeranú 
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úroveň technickej pomoci, aby sa 
umožnilo zapojenie a účasť partnerov vo 
všetkých fázach procesu programovania.

1.2 Trvalo udržateľný rozvoj
1.2.1 Zásada trvalo udržateľného rozvoja 
stanovená v článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ) sa vzťahuje na koncepciu 
pokroku, podľa ktorej majú byť sociálne, 
hospodárske a environmentálne úvahy 
súčasťou zohľadnenia dobrých životných 
podmienok a lepšej kvality života pre 
súčasné a budúce generácie.
1.2.2 Úvahy o trvalo udržateľnom rozvoji, 
ako aj zásada „znečisťovateľ platí“, 
musia byť preto neoddeliteľnou súčasťou 
každého plánu, od návrhu po vykonanie a 
od monitorovania po hodnotenie. 
Neuplatnenie zásady „znečisťovateľ 
platí“ môže byť povolené iba 
vo výnimočných prípadoch a za 
predpokladu uplatňovania jasných
opatrení na zmiernenie vplyvu.
1.2.3 Členské štáty a regióny musia na 
riešenie komplexných výziev, ktorým 
čelia, využívať všetky dostupné nástroje 
politiky Únie. Na riešenie zmeny klímy 
musia byť zdroje zamerané najmä na 
preventívne opatrenia a opatrenia na 
zmiernenie vplyvu. Akákoľvek nová 
investícia, ktorá sa uskutoční s podporou 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musí byť 
takej povahy, že je vo svojej podstate 
odolná voči vplyvu zmeny klímy 
a prírodným katastrofám.
1.2.4 Musí sa pokračovať vo veľkých 
investíciách do infraštruktúr členských 
štátov a regiónov z EFRR a KF, aby sa 
splnili požiadavky rámcovej smernice 
o vode1 a iných príslušných smerníc. 
Keďže existujú technologické riešenia 
zamerané na prispievanie k udržateľným 
opatreniam a nové vznikajú, EFRR by 

                                               
1 Odkaz na Ú. v. .......smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000.
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mal naďalej poskytovať podporu na 
výskum v tejto oblasti. Táto podpora musí 
byť zameraná na doplnenie opatrení, na 
ktoré sa vzťahuje program Horizont 2020. 
Finančné prostriedky na opatrenia 
v oblasti biodiverzity sa môžu poskytnúť 
z EPFRV a EFNRH. EPFRV sa môže 
použiť aj na poskytnutie podpory 
pôdohospodárom v prípade, že povinné 
požiadavky týkajúce sa životného 
prostredia vedú k znevýhodneniam 
konkrétnych oblastí.

1.2.5 Presadzovanie trvalo udržateľného 
rozvoja nesmie byť technickým úkonom. 
S cieľom zabezpečiť začlenenie tohto 
cieľa do prevádzkovania fondov, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, v praxi, musia riadiace 
orgány riadne a konzistentne 
zohľadňovať tento cieľ počas celého 
životného cyklu programu a musia 
aktívnejšie pristupovať k znižovaniu 
nepriaznivých účinkov intervencií na 
životné prostredie okrem iného 
vykonaním týchto opatrení:
a) nasmerovanie investícií smerom 
k možnostiam, ktoré využívajú zdroje 
najefektívnejšie,
b) dôsledné zváženie potreby investícií, ak 
majú uvedené investície značný negatívny 
vplyv na životné prostredie,
c) zohľadňovanie dlhodobého hľadiska, 
pokiaľ ide o porovnanie nákladov 
životného cyklu alternatívnych metód 
investovania,
d) podpora zeleného verejného 
obstarávania.
1.3 Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácie

1.3.1 Členské štáty a regióny by prijať 
vhodné opatrenia na odstránenie 
nerovností, na podporu rovnosti mužov 
a žien, ako aj na predchádzanie 
akejkoľvek diskriminácii na základe 
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pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo vierovyznania, 
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej 
orientácie alebo rodovej identity vo 
všetkých fázach využívania fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach.
1.3.2 Členské štáty a regióny musia 
presadzovať cieľ rovnosti mužov a žien 
a musia prijať vhodné opatrenia na 
predchádzanie akejkoľvek diskriminácii 
počas prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia 
prevádzkovania programov 
spolufinancovaných fondmi, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, a jasne stanoviť opatrenia 
na zohľadnenie tejto zásady 
v programoch.
1.3.3 Vyššia účasť žien na trhu práce, a to 
v pozícii zamestnávateľov aj 
zamestnancov, by posilnila hospodárstvo 
Únie. Uvoľnenie potenciálu na takýto 
nárast činnosti zvýšením miery 
zamestnanosti žien je nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 
v oblasti zamestnanosti. Prekážky týkajúce 
sa účasti žien na trhu práce sa preto 
musia v plnej miere riešiť. Členské štáty 
a regióny musia zabezpečiť, aby okrem 
ESF a EFRR, KF, EFNRH a EPFRV aj 
finančné činnosti, ktorými sa podporuje 
hospodárska nezávislosť žien, prispeli 
k dosiahnutiu vhodnej rovnováhy medzi 
prácou a rodinným životom a podporovali 
príležitosti žien ako podnikateliek.
1.3.4 Monitorovanie a hodnotenie 
programov pomôže zmerať vplyv 
očakávaných prínosov fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, v oblasti rodovej rovnosti.

1.4 Dostupnosť
1.4.1 Všetky výrobky a služby, ktoré sa 
ponúkajú verejnosti a sú 
spolufinancované z fondov, na ktoré sa 
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vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, musia byť dostupné. 
Najmä dostupnosť zastavaného 
prostredia, dopravy, informačných 
a komunikačných technológií je 
nevyhnutná na účely začlenenia 
znevýhodnených skupín vrátane osôb 
so zníženou pohyblivosťou a osôb so 
zdravotným postihnutím, najmä so 
zreteľom na Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je 
v účinnosti od 3. mája 2008, a politiky EÚ 
na vykonávanie dohovoru OSN.
1.4.2 Je nevyhnutné, aby sa vhodne riešili 
potreby tých, ktorí sú najvzdialenejší od 
trhu práce, osôb so zdravotným 
postihnutím, migrantov, utečencov 
a žiadateľov o azyl, ľudí bez domova 
a iných skupín ohrozených chudobou, detí 
a mladých ľudí, starých ľudí, etnických 
menšín a iných znevýhodnených skupín, 
aby sa im umožnilo lepšie začleniť na trh 
práce a úplne sa zúčastňovať na živote 
spoločnosti.
1.4.3 Členské štáty a regióny musia ďalej 
podporovať sociálnu súdržnosť na 
rovnakej úrovni ako hospodársku 
a územnú súdržnosť v rámci všetkých 
regiónov EÚ, ak má stratégia Európa 
2020 splniť svoje ciele. Minimálny podiel 
ESF pre každú kategóriu regiónov je 
stanovený v súlade s článkom 84 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. (...o spoločných 
ustanoveniach), čoho výsledkom bude 
minimálny celkový podiel pre ESF vo 
výške 25 % rozpočtu vyčleneného na 
politiku súdržnosti (okrem Nástroja na 
prepojenie Európy).

1.5 Demografia
1.5.1 Prispôsobenie sa demografickej 
zmene je jednou z kľúčových výziev, 
ktorým budú členské štáty a regióny čeliť 
v najbližších desaťročiach. Kombinácia 
nižšieho podielu pracujúceho 
obyvateľstva a vyššieho podielu 
dôchodcov spôsobí ďalší tlak na sociálne 
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systémy členských štátov a na 
hospodársku konkurencieschopnosť 
Únie.
1.5.2 Demografická zmena spôsobuje 
vznik nových výziev. Tento demografický 
vývoj sa musí analyzovať a riešiť najmä 
na regionálnej a miestnej úrovni vždy, 
keď sa prejavia rôzne trendy vývoja. 
Členské štáty a regióny sa musia 
spoliehať na to, že prostredníctvom 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, sa vyvinú 
stratégie na mieru na riešenie 
demografických otázok a vytváranie 
príležitostí na rozvíjanie „striebornej 
ekonomiky“.
1.5.3 Zlepšenie pracovných príležitostí pre 
starších ľudí prinesie veľké množstvo 
výhod ľuďom, spoločenstvám a verejným 
rozpočtom. Členské štáty a regióny musia 
použiť fondy, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
na prijatie opatrení na zjednodušenie 
začlenenia všetkých vekových skupín. Čo 
najlepšie využitie všetkých existujúcich 
ľudských zdrojov vrátane úsilia na boj 
s nezamestnanosťou mladých ľudí 
odzrkadľuje jednu z okamžitých úloh 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, v oblasti 
prínosu k maximalizovaniu potenciálu 
celého obyvateľstva Únie. Tento cieľ sa 
dosiahne prostredníctvom zlepšenia 
prístupu k minimálnych úrovniam 
a kvalite vzdelania a zlepšením štruktúr 
sociálnej podpory. Aj investície do 
infraštruktúr v oblasti zdravotníctva by 
slúžili cieľu dlhého a zdravého 
pracovného života pre všetkých občanov 
Únie.
1.5.4 Členské štáty a regióny musia 
v navrhovaní svojich programov 
zohľadňovať dlhodobé výzvy 
demografickej zmeny. V regiónoch, ktoré 
sú najviac ovplyvnené demografickou 
zmenou, sa musia určiť opatrenia na:
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a) podporu demografickej obnovy 
prostredníctvom lepších podmienok pre 
rodiny a zlepšenej rovnováhy medzi 
pracovným, súkromným a rodinným 
životom;
b) zvýšenie zamestnanosti; zvýšenie 
produktivity a ekonomickej výkonnosti 
prostredníctvom investovania do vzdelania 
a výskumu;
c) zameranie sa na primeranosť a kvalitu 
vzdelania a štruktúr sociálnej podpory a

d) zabezpečenie nákladovo efektívneho 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a dlhodobej starostlivosti vrátane 
investovania do infraštruktúry.

1.6 Integrovaný prístup
1.6.1 Integrovaný prístup je rozhodujúci 
na účel účinnej reakcie na výzvy, ktorým 
čelia členské štáty a regióny. Uvedené 
výzvy súvisia s vplyvmi: globalizácie, 
environmentálnych a energetických 
záujmov, problémov týkajúcich sa 
starnutia a demografickej zmeny, 
požiadaviek na technologickú 
transformáciu a inováciu a nerovnosti 
príjmov a sociálnej segregácie. 
Komplikovaná a vzájomne previazaná 
povaha týchto otázok znamená, že 
riešenia musia byť integrované, 
viacodvetvové a viacdimenzionálne, aby 
mohli byť úspešné.
1.6.2 V tejto súvislosti fondy, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, spájajú silu rôznych 
fondov EÚ do integrovaných balíkov, 
ktoré sú prispôsobené tak, aby spĺňali 
miestne a regionálne špecifické potreby 
na dosiahnutie celkových a čiastkových 
cieľov stratégie Európa 2020.
1.6.3 Pri vyvíjaní svojich stratégií 
a programov s cieľom identifikovať 
najvhodnejšie zásahy na podporu 
stratégie Európa 2020 musia členské štáty 
a regióny venovať osobitnú pozornosť 
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prevládajúcim územným, štrukturálnym 
a inštitucionálnym charakteristikám, ako 
napríklad príslušné siete regiónu, modely 
zamestnanosti a mobilita pracovnej sily, 
prepojenia mesta a vidieka, miestne 
vzájomné závislosti medzi rôznymi 
sektormi, kultúrne dedičstvo; starnutie 
a demografické zmeny atď.
1.6.4 Členské štáty a regióny musia 
analyzovať, aké sú hlavné spoločenské 
výzvy, ktorým čelia. V reakcii na tieto 
výzvy musia zvážiť aj otázku, ktoré 
konkrétne aspekty dobrých životných 
podmienok svojich občanov chcú 
ovplyvniť a zlepšiť prostredníctvom
politiky, a ako sa má politika navrhnúť 
a vykonávať v konkrétnom kontexte 
príslušného členského štátu alebo 
regiónu.
1.6.5 V snahe posilniť dobré politiky, 
ktoré sú vytvorené na mieru osobitným 
regionálnym potrebám, musia členské 
štáty a regióny ďalej vyvíjať integrovaný 
územný prístup k návrhu a vykonávaniu 
politiky. Metóda integrovanej územnej 
investície by mala predstavovať hlavný 
nástroj na dosiahnutie vyváženého trvalo 
udržateľného rozvoja s potenciálom 
podpory zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia a prosperity so zohľadnením 
relevantných aspektov súvislostí, ale so 
zameraním sa v zásade na tieto ústredné 
prvky:
a) hodnotenie potenciálu rozvoja 
a kapacity stratégie Európa 2020 
v regióne;
b) posúdenie výziev a problémov 
týkajúcich sa rozvoja stratégie Európa 
2020, ktorým čelí región, ako aj jeho 
schopnosť riešiť ich;
c) zváženie vhodného územného rozsahu 
a kontextu na návrh a vykonávanie 
politiky podľa zásady subsidiarity;
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d) spojenie jednej alebo viacerých 
dopĺňajúcich sa investičných priorít 
z rôznych tematických cieľov na jednej 
prioritnej osi alebo v rámci jedného 
programu;
e) návrh opatrení viacúrovňového 
riadenia potrebných na zabezpečenie 
účinného vykonávania politiky;
f) výber vhodných ukazovateľov výsledku 
a výstupu, ktoré sa použijú na 
monitorovanie a hodnotenie politiky.

2. Synergie a koordinácia fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, s nástrojmi 
iných politík EÚ

2.1 Úvod
2.1.1 V snahe dosiahnuť optimálne 
výsledky trvalo udržateľného rastu 
a rozvoja v praxi je dôležité koordinovať 
všetky politiky Únie a súvisiace nástroje, 
ktoré plnia úlohu v dosahovaní 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a lepšie vyváženého územného 
rozvoja v EÚ. Musí sa to premietnuť do 
lepšej koordinácie medzi rozpočtom Únie 
a rozpočtami členských štátov na úrovni 
štátu a nižších úrovniach štátnej správy vo 
financovaní spoločných politických 
priorít, ako aj do lepšej vertikálnej 
spolupráce medzi EÚ a vnútroštátnymi 
a regionálnymi subjektmi.
2.1.2 Synergie a koordinácia v sebe 
nezahŕňajú povrchne zovšeobecňujúce 
jednostranné riešenia. V tejto súvislosti je 
potrebné vykonať hlbšiu analýzu vplyvu 
politík Únie v regiónoch a na súdržnosť 
s cieľom podporovať účinnú súčinnosť 
a identifikovať a podporovať 
najvhodnejšie európske opatrenia 
zamerané na podporu investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni.
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2.1.3 Členské štáty a regióny musia 
zabezpečiť konzistentnosť v etapách 
programovania a vykonávania medzi 
zásahmi podporovanými z fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, a cieľmi 
iných politík EÚ. Na tento účel sa musia 
usilovať:
a) identifikovať a využívať 
komplementárnosti medzi rôznymi 
nástrojmi Únie na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni, a to v etape 
plánovania aj počas vykonávania;
b) optimalizovať existujúce štruktúry 
a v prípade potreby vytvoriť nové, ktoré 
umožnia strategickú identifikáciu priorít 
rôznych nástrojov a štruktúr na 
koordináciu na vnútroštátnej úrovni, 
zabránia zdvojeniu úsilia a určia oblasti, 
v ktorých je potrebná ďalšia finančná 
podpora;
c) úplne využiť potenciál na spojenie 
podpory z rôznych nástrojov na podporu 
jednotlivých operácií a úzko 
spolupracovať so subjektmi 
zodpovednými za vykonávanie iných 
vnútroštátnych nástrojov s cieľom 
poskytnúť ucelené a racionalizované 
možnosti financovania pre príjemcov.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Je nevyhnutné posilniť synergie 
a komplementárnosť medzi politikou 
súdržnosti a Horizontom 2020 a zároveň 
určiť jasné rozdelenie oblastí intervencie 
medzi nimi.
2.2.2 Členské štáty a regióny musia 
rozvíjať najmä vnútroštátnu alebo 
regionálnu výskumnú a inovačnú 
stratégiu pre inteligentnú špecializáciu 
v súlade s národným programom 
reforiem. Uvedené stratégie sa musia 
rozvíjať v úzkej spolupráci medzi 
vnútroštátnymi alebo regionálnymi 
riadiacimi orgánmi a orgánmi, ktorých sa 
Horizont 2020 priamo týka, ale aj so 
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zapojením zainteresovaných strán, ako sú 
univerzity a inštitúcie vyššieho 
vzdelávania, miestny priemysel a sociálni 
partneri. V uvedených inovačných 
stratégiách sa musia zohľadniť opatrenia 
smerujúce k Horizontu 2020 aj opatrenia, 
ktoré z neho vyplývajú.
2.2.3 Opatrenia smerujúce k príprave 
účasti regionálnych účastníkov výskumu 
a rozvoja na projektoch Horizont 2020 
(„cesty k excelentnosti“) budú vyvinuté 
prostredníctvom budovania kapacít. Musí 
sa posilniť komunikácia a spolupráca 
medzi vnútroštátnymi kontaktnými 
miestami a riadiacimi orgánmi fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, najmä so 
zreteľom na akékoľvek projekty Horizont 
2020 z užšieho výberu, ktoré neboli
financované z dôvodu nedostatku zdrojov.
2.2.4 Vyplývajúce opatrenia musia 
zabezpečiť prostriedky na využívanie 
a rozširovanie výsledkov výskumu 
a inovácií vyplývajúcich z Horizontu 2020 
na trhu a môžu zahŕňať: pilotné 
zariadenia a demonštračné miesta, 
overenie koncepcie a počiatočné 
financovanie, nástroje rozvoja, aplikovaný 
výskum, schopnosti priemyselných 
a technologických transferov a podpory 
klastrov.
2.2.5 Musí sa poskytnúť spoločná 
podpora vnútroštátnym a regionálnym 
orgánom na navrhovanie a vykonávanie 
týchto inovačných stratégií, ktorá môže 
zahŕňať: podporu na určenie príležitostí 
na spoločné financovanie infraštruktúr 
výskumu a inovácie európskeho záujmu, 
podporu medzinárodnej spolupráce, 
metodologickej podpory prostredníctvom 
partnerských hodnotení, výmenu 
osvedčených postupov a odbornú prípravu 
v rámci regiónov.
2.2.6 Členské štáty a regióny by mali 
zvážiť tieto doplňujúce opatrenia 
zamerané na odhaľovanie ich potenciálu 
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v oblasti excelentnosti a inovácie, a to 
spôsobom, ktorý dopĺňa a vytvára synergie 
s Horizontom 2012:
a) spájanie vznikajúcich centier 
excelentnosti a inovačných regiónov 
v menej rozvinutých členských štátoch 
s partnermi s vedúcim postavením v iných 
častiach Európy;
b) vytváranie spojení s inovačnými 
klastrami a uznanie excelentnosti v menej 
rozvinutých regiónoch;
c) zriaďovanie tzv. predsedov Európskeho 
výskumného priestoru s cieľom 
pritiahnuť výnimočných akademických 
pracovníkov 
a
d) podpora prístupu k medzinárodným 
sieťam pre výskumníkov a novátorov.

2.3 Program LIFE
2.3.1 Synergie s nástrojmi politiky Únie 
(finančnými aj nefinančnými nástrojmi), 
ktoré slúžia na zmierňovanie zmeny 
klímy, ochranu životného prostredia 
efektívne využívanie zdrojov, sa musia 
využívať vždy, keď je to možné.
2.3.2 Keďže sa programami bude 
prispievať k cieľom udržateľného rastu 
prostredníctvom výraznejšieho 
tematického zamerania a posilnenou 
zásadou trvalo udržateľného rozvoja, 
synergie uvedené v bode 2.3.1 sú späté 
s regulačným rámcom fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach.
2.3.3 Musia sa presadzovať synergie 
s programom LIFE, najmä 
s integrovanými projektmi v oblasti 
prírody (ako sú ekosystémové služby 
a biodiverzita), vody, odpadu, ovzdušia, 
zmiernenia zmeny klímy 
a prispôsobovania sa zmene klímy. 
Koordinácia s programom LIFE musí byť 
zabezpečená prostredníctvom 
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podporovania projektov, ktoré majú 
komplementárny charakter, ako aj 
podporovaním využívania riešení, 
spôsobov a prístupov uznaných v rámci 
programu LIFE.
2.3.4 Musí sa podporovať používanie 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (EIA), hodnotenia vplyvu na 
trvalú udržateľnosť (SIA), strategického 
environmentálneho hodnotenia (SEA) 
a iných príslušných nástrojov, aby sa 
zohľadnila strata biodiverzity a účinky 
zmeny klímy na územné plánovanie 
(vrátane makroregionálnych stratégií) 
a regionálne a miestne rozhodovanie.
2.3.5 S cieľom vytvoriť ekologickejšie 
hospodárstvo musia členské štáty 
a regióny podporovať ekologickú 
infraštruktúru, ekologické inovácie 
a prijímanie inovačných technológií.
2.3.6 Budovanie kapacít je predpokladom 
vykonávania týchto činností a musí sa 
ním zlepšovať potenciál a rozvíjať 
zručnosti v miestnych aj regionálnych 
orgánoch a partnerov.
2.3.7. Vzhľadom na to, že v oblasti 
environmentálnych výziev sa 
nedodržiavajú administratívne hranice, je 
mimoriadne dôležitá cezhraničná, 
medziregionálna a nadnárodná 
spolupráca medzi európskymi, 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, pokiaľ ide o ochranu 
biodiverzity a prírodných zdrojov 
v regiónoch. Lepšie využívanie potenciálu 
územnej spolupráce a výmen informácií, 
skúseností a osvedčených postupov by 
významne prispelo k dosiahnutiu cieľov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou.
2.3.8 Okrem toho sa financovanie 
z fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musí 
koordinovať pomocou podpory 
z programu NER 300, ktorý využíva 
príjmy z aukcie kvót v rámci systému EÚ 
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obchodovania s emisiami.1

2.4 ERASMUS pre všetkých
2.4.1 Synergie medzi fondmi, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, a programom Erasmus 
pre všetkých sa musia zvýšiť, aby sa 
maximalizoval vplyv investovania do ľudí. 
Z uvedených investícií budú mať 
zásadným spôsobom prospech jednotlivci 
aj spoločnosť ako celok, lebo sa tak 
prispeje k rastu a prosperite. Programom 
Erasmus pre všetkých sa podporujú len 
nadnárodné projekty, keďže politika 
súdržnosti má výraznejší regionálny 
rozmer. Členské štáty a regióny sa 
podporujú, aby skúšali nástroje a metódy, 
ktoré sú výsledkom nadnárodnej 
spolupráce prostredníctvom programu 
Erasmus pre všetkých, a aby ich potom 
vykonávali na svojom území 
prostredníctvom fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach.
2.4.2 Komisia a členské štáty musia 
zabezpečiť účinnú koordináciu medzi 
politikou súdržnosti a programom 
Erasmus pre všetkých prostredníctvom 
jasného rozlišovania podporovaných 
druhov investovania a cieľových skupín 
s osobitným zohľadnením skupín 
zraniteľných osôb. Podpora programu 
Erasmus pre všetkých bude zameraná na 
nadnárodnú vzdelávaciu mobilitu 
študentov, mládeže a pracovníkov; na 
strategické partnerstvá medzi 
organizáciami a inštitúciami v rámci 
Európy a na opatrenia na podporu 
rozvoja a vykonávania politiky. Primárne 
prioritné ciele investovania týkajúce sa 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39 – 48 2010/670/EÚ: Návrh rozhodnutia Komisie z 3. novembra 2010, ktorým 
sa ustanovujú kritériá a opatrenia financovania komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je 
environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov 
využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES (3010/670/EÚ) Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32 – 46.



PE491.157v02-00 18/97 AM\906345SK.doc

SK

politiky súdržnosti budú: vzdelávanie, 
odborná príprava týkajúca sa trhu práce, 
mobilita dospelých študentov.
2.4.3 Okrem toho sa zlepšené výsledky 
dosiahnu prostredníctvom podporovania 
komplementárnosti financovania mobility 
a financovania činností, ktoré začleňujú 
do bežnej praxe osvedčené postupy 
a inovatívne projekty identifikované na 
úrovni EÚ v rámci programu Erasmus 
pre všetkých. Národné agentúry založené 
v rámci tohto programu môžu prispievať 
k dosiahnutiu tejto koordinácie.

2.5 Program Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie (PSCI)
2.5.1 Musia sa zvýšiť synergie medzi 
fondmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, 
a Programom Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie (PSCI), ktorý 
sa zameriava na prispievanie 
k vykonávaniu stratégie Európa 2020, jej 
hlavných cieľov, hlavných iniciatív, 
integrovaných usmernení a iniciatívy 
Príležitosti pre mladých prostredníctvom 
poskytovania finančnej podpory na 
uskutočňovanie cieľov Európskej únie, 
pokiaľ ide o podporu vysokej úrovne 
vysoko kvalitnej zamestnanosti, zaručenie 
primeranej a dôstojnej sociálnej ochrany, 
boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, 
zlepšovanie pracovných podmienok 
a zlepšovanie situácie mladých ľudí 
v oblasti zamestnania a vzdelávania.
2.5.2. Členské štáty by mali využiť 
príležitosť a uskutočňovať doplňujúce 
opatrenia v rámci Európskeho sociálneho 
fondu (ESF) v súlade s činnosťami 
vykonávanými v rámci PSCI v oblastiach, 
ako je sociálny dialóg, spravodlivosť 
a základné práva, rovnosť príležitostí, 
vzdelávanie, odborná príprava, práva detí 
a dobré životné podmienky, mládež, 
migračná politika, výskum a inovácie, 
podnikanie, zdravotníctvo, pracovné 
podmienky, rozširovanie a vonkajšie 
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vzťahy a všeobecná hospodárska politika.
2.5.3. V pohraničných regiónoch 
zohrávajú cezhraničné partnerstvá siete 
EURES významnú úlohu pri vytváraní 
skutočného európskeho trhu práce. 
Cezhraničné partnerstvá siete EURES by 
sa preto aj naďalej mali podporovať 
horizontálnymi činnosťami Únie, ktoré by 
mohli dopĺňať vnútroštátne zdroje alebo 
ESF.
2.5.4. S cieľom zabezpečiť 
komplementárnosť by mali byť akcie 
v rámci PSCI úzko koordinované 
s akciami uskutočnenými v rámci politiky 
súdržnosti. Členské štáty by mali 
koordinovať príslušné akcie v rámci 
fondov SSR, najmä v rámci ESF a EFRR, 
s akciami mikrofinancovania piliera 
PSCI, ktorých cieľom je zvyšovanie 
prístupu a dostupnosti mikrofinancovania 
osobám, ktoré stratili prácu alebo im to 
hrozí, alebo ktoré majú ťažkosti pri 
vstupovaní alebo opätovnom vstupovaní 
na trh práce, ako aj osobám ohrozeným 
sociálnym vylúčením a zraniteľným 
osobám v znevýhodnených pozíciách, 
pokiaľ ide o prístup k tradičnému 
úverovému trhu, a ktoré chcú začať alebo 
rozvíjať svoje vlastné mikropodniky, 
najmä v sociálnom hospodárstve, 
a mikropodniky, ktoré zamestnávajú 
osoby, ktoré sú najvzdialenejšie z trhu 
práce.
2.5.5. Z iniciatívy Európskeho parlamentu 
„os Iniciatívy mladých“ v rámci PSCI 
podporuje akcie pre ľudí vo veku do 25 
rokov, okrem iného akcie na 
predchádzanie predčasnému ukončeniu 
štúdia najmä pomocou opätovnej 
integrácie do odbornej prípravy, na rozvoj 
zručností, ktoré sú relevantné na trhu 
práce, aby sa navzájom zblížil svet 
zamestnanosti, vzdelávania a odbornej 
prípravy, na podporu prvej pracovnej 
skúsenosti a odbornej prípravy na 
pracovisku s cieľom poskytnúť mladým 
ľuďom príležitosť získať relevantné 
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zručnosti a pracovné skúsenosti a kvalitu 
stáží a práce a na podporu ich prístupu na 
trh práce. S cieľom posilniť tieto akcie by 
mali členské štáty a regióny vytvoriť 
príslušné akcie v programoch v rámci 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach.

2.6 CEF + TENs, energetické 
a telekomunikačné siete
2.6.1 S cieľom maximalizovať európsku 
pridanú hodnotu musia byť EFRR 
a Kohézny fond, transeurópske siete 
a Nástroj na prepojenie Európy (CEF) 
plánované v úzkej spolupráci, aby sa 
zabezpečili optimálne spojenia rôznych 
druhov infraštruktúry (v doprave, 
energetike a telekomunikáciách) na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni a v rámci Únie. Musí sa zabezpečiť 
maximálny pákový účinok finančných 
prostriedkov pre projekty s európskym 
rozmerom a rozmerom jednotného trhu, 
najmä prioritných dopravných, 
energetických a digitálnych sietí.
2.6.2 Takisto, ako je potrebné ucelene 
plánovať vnútroštátnu infraštruktúru aj 
so zohľadnením cezhraničných spojení 
Únie a vývojom spojení v rámci regiónov 
členského štátu, plány musia byť založené 
na skutočnej a plánovanej požiadavke na 
dopravu a identifikovať chýbajúce 
spojenia a prekážky. Investície 
v regionálnych sieťach do komplexnej 
siete a do základnej transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry (TEN-T) musia 
zabezpečiť, že mestské a vidiecke oblasti 
budú mať úžitok z príležitostí 
poskytnutých hlavnými sieťami.
2.6.3 Prioritizácia investícií, ktorých vplyv 
siaha za hranice určitého členského štátu, 
musí byť koordinovaná s plánovaním 
TEN-T tak, aby boli investície EFRR 
a Kohézneho fondu do dopravnej 
infraštruktúry v plnom súlade 
s usmerneniami TEN-T, v ktorých sa 
vymedzujú dopravné priority Únie 
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vrátane: riešenia výzvy týkajúcej sa zmeny 
klímy, budúceho vývoja integrovanej siete 
TEN-T a koncepcie multimodálnych 
koridorov.
2.6.4 V bielej knihe Komisie o doprave1 sa 
stanovuje vízia konkurencieschopného 
dopravného systému efektívne 
využívajúceho zdroje so zdôraznením, že 
v sektore dopravy je nevyhnutné podstatné 
zníženie skleníkových plynov. Pre fondy, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, to znamená 
zameranie sa na udržateľné formy 
dopravy a investovanie v oblastiach, ktoré 
prinášajú najväčšiu európsku pridanú 
hodnotu, napríklad transeurópske siete. 
Po ich identifikovaní sa investíciám musia 
priradiť priority podľa ich príspevku 
k mobilite, udržateľnosti, znižovaniu 
emisií skleníkových plynov 
a k jednotnému európskemu dopravnému 
priestoru.

2.6.5 Členské štáty a regióny musia 
investície zamerať na budovanie novej 
infraštruktúry a zlepšovanie kapacity 
existujúcej infraštruktúry pomocou 
podstatnej modernizácie.
2.6.6 Pokiaľ ide o námornú dopravu, 
musia sa vyvinúť prístavy ako efektívne 
vstupné a výstupné body prostredníctvom 
úplnej integrácie s pozemnou 
infraštruktúrou. Priorita sa musí klásť na 
projekty týkajúce sa prístupu k prístavom 
a spojeniam vo vnútrozemí. Rozvoj 
vnútrozemských vodných ciest musí 
posilniť ich prispenie k udržateľným 
európskym nákladným dopravným 
sieťam.
2.6.7 Musí sa vyvinúť úsilie 
o komplementárnosť najmä medzi 
investíciami do infraštruktúry z EFRR 
a z Kohézneho fondu pod spoločným 

                                               
1 „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného 
systému efektívne využívajúceho zdroje“ COM(2011) 144 v konečnom znení.
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riadením a z Nástroja na prepojenie 
Európy (CEF), ktorý je priamo riadeným 
nástrojom s konkurenčným výberom 
projektov. CEF bude financovať projekty 
v základnej sieti (strategicky 
najdôležitejšie časti komplexnej siete), 
ktoré majú najvyššiu európsku pridanú 
hodnotu a javia sa ako najkomplexnejšie 
so zreteľom na TEN-T, pokiaľ ide 
o vykonávanie: chýbajúce cezhraničné 
spojenia, kľúčové úzke miesta 
a multimodálne uzly. Kohézny fond bude 
zameraný na projekty s vysokou 
európskou pridanou hodnotou na 
odstraňovanie problémov v dopravných 
sieťach podporou infraštruktúry TEN-T, 
a to pre základnú aj pre komplexnú sieť.
2.6.8 Kohézny fond a štrukturálne fondy 
budú zabezpečovať miestne a regionálne 
infraštruktúry a ich spojenia s prioritnými 
sieťami Únie aj v oblastiach energetiky 
a telekomunikácií.
2.6.9 CEF je doplňujúci ku Kohéznemu 
fondu a štrukturálnym fondom, lebo 
prispieva k dosiahnutiu cieľov 
regionálneho a miestneho rozvoja, pokiaľ 
ide o infraštruktúru, s cieľom zabezpečiť 
maximálnu pridanú hodnotu pre funkčný, 
integrovaný jednotný trh a pre sociálnu, 
hospodársku a územnú súdržnosť.

2.7 IPA, ENPI, ERF
2.7.1 Musí sa vyvinúť úsilie na zvýšenie 
synergií medzi externými nástrojmi 
a politikou súdržnosti s cieľom zlepšiť 
účinnosť dosahovania početných cieľov 
politiky Únie. Musí sa stavať najmä na 
synergiách a komplementárnosti, pokiaľ 
ide o Európsky rozvojový fond (ERF), 
nástroj predvstupovej pomoci (IPA) 
a nástroj európskeho susedstva 
a partnerstva (ENPI).
2.7.2 Musí sa zabezpečiť hlbšia územná 
integrácia, synergie medzi činnosťami 
územnej spolupráce v rámci politiky 
súdržnosti a nástrojov európskeho 
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susedstva a partnerstva. Potenciál na 
vytvorenie komplementárnosti medzi 
týmito nástrojmi je najsilnejší, pokiaľ ide 
o činnosti cezhraničnej spolupráce. 
Členské štáty preto musia zabezpečiť, aby 
boli existujúce činnosti spojené 
s novovytvorenými európskymi 
zoskupeniami územnej spolupráce 
s osobitným zreteľom na koordináciu 
a výmenu osvedčených postupov.

3. Mechanizmus na koordináciu fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach

3.1 Členské štáty a regióny musia 
zabezpečiť, že zásahy financované 
z fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, vytvoria 
synergie a povedú k zníženiu 
administratívnych nákladov a záťaže 
v praxi.
3.2 Ministerstvá a riadiace orgány 
zodpovedné za vykonávanie fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musia úzko 
spolupracovať na príprave, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení zmluvy 
o partnerstve a programov. Musia najmä:
a) identifikovať oblasti zásahu, v ktorých 
možno fondy, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
spojiť doplňujúcim spôsobom na 
dosiahnutie jedného alebo viacerých 
tematických cieľov stanovených v tomto 
nariadení;.
b) podporovať, aby riadiace orgány 
zodpovedné za jeden z fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, zapojili iné riadiace 
orgány a príslušné ministerstvá do vývoja 
podporných schém na účel zabezpečenia 
synergií a s cieľom vyhnúť sa 
prekrývaniu a podporiť viacfondový 
prístup;
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c) zriadiť spoločné monitorovacie výbory 
pre programy vykonávajúce fondy, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, a rozvoj 
iných spoločných riadiacich 
a kontrolných opatrení, aby sa 
zjednodušila koordinácia medzi orgánmi 
zodpovednými za vykonávanie fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach;
d) využívať spoločné riešenia 
elektronickej verejnej správy zamerané na 
žiadateľov a príjemcov a jednotné 
kontaktné miesta na účel poradenstva 
týkajúceho sa príležitostí podpory 
prostredníctvom každého fondu z fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach.

4. Priority územnej koordinácie 
(cezhraničnej, nadnárodnej 
a medziregionálnej)

4.1 Veľký potenciál regionálneho rozvoja, 
tvorby pracovných miest a súdržnosti 
spočíva v spolupráci, ktorá prekračuje 
administratívne hranice a usiluje sa 
o prekonávanie prírodných hraníc. 
Spolupráca založená na spoločnej potrebe 
na spoločnom území je často 
najúčinnejšia.
4.2 Cezhraničná spolupráca vyplýva zo 
záväzku, že mnohé výzvy sa nezastavia na 
administratívnych hraniciach. Účinná 
reakcia si vyžaduje spoločnú akciu na 
základe spolupráce a výmeny znalostí na 
príslušnej územnej úrovni. 
4.3 Okrem toho zakorenený potenciál 
pohraničných regiónov možno využiť 
prostredníctvom miestne orientovaných 
podporných opatrení.
4.4 Dve existujúce makroregionálne 
stratégie pripravili cestu pre 
organizovanie zainteresovaných strán do 
spoločných akcií na vhodnej územnej 
úrovni. Stratégie zvýšili pochopenie 
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nevyhnutnosti spolupráce v riešení 
problémov, ktoré nie je schopný vyriešiť 
len jeden členský štát, ako napríklad 
čistenie Baltského mora alebo Dunaja. 
Makroregionálne stratégie a iné formy 
územnej spolupráce môžu byť 
podporované z EFRR a ESF a špecifické 
podmienky podpory pre makroregionálne 
stratégie musia byť uvedené 
v programoch.
4.5 Je potrebné, aby bolo prekonávanie 
prekážok súčasťou programovania 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach – ciele 
existujúcich makroregionálnych stratégií 
sa musia odzrkadliť v analýze potrieb 
a určovaní cieľov príslušných operačných 
programov začínajúc etapou plánovania. 
Uvedené stratégie by neslúžili svojmu 
účelu, pokiaľ makroregionálne stratégie 
nebudú súčasťou strategického
plánovania v programoch politiky 
súdržnosti v príslušných regiónoch 
a členských štátoch.
4.6 Členské štáty a regióny musia zároveň 
zabezpečiť, aby programy územnej 
spolupráce účinne prispievali k cieľom 
stratégie Európa 2020. Členské štáty 
a regióny preto môžu posilniť spoluprácu, 
ako aj vyskúšať, overiť v praxi a zaviesť 
nové riešenia, pričom sa ubezpečia, že 
spolupráca je organizovaná tak, aby sa 
podporovali všeobecnejšie politické ciele. 
V prípade potreby sa musí použiť územná 
spolupráca na cezhraničné spojenie 
politických činiteľov, aby spolupracovali 
v záujme prekonávania spoločných 
problémov.
4.7 Členské štáty a regióny musia vnímať 
programy územnej spolupráce v prvom 
rade ako užitočné nástroje na 
prekonávanie prekážok spolupráce, ktoré 
by zase podporili politické ciele 
vnútroštátnej a regionálnej politiky 
s vplyvom presahujúcim oblasť 
programu.
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(V celej prílohe sa slovo „musieť“ má 
nahradiť pomocou „mať“ vo význame 
„mať potrebu“ s výnimkou odkazov na 
partnerstvo v súlade s článkom 5, kde by sa 
nemali používať modálne slovesá.)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 535
Elisabeth Schroedter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha -I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha -I
Spoločný strategický rámec

Účelom tohto rámca je slúžiť ako 
prostriedok na koordináciu, integráciu 
a vyváženie cieľov rôznych politík 
v osobitných regionálnych kontextoch 
v súlade s článkom 10, a najmä ako 
prostriedok na koordináciu a vyváženie 
investičných priorít s tematickými cieľmi 
stanovenými v článku 9.
Komisia by mala okrem rámca uvedeného 
v tejto prílohe podporovať členské štáty 
a regióny prijatím neúplného zoznamu 
odporúčaných opatrení pre fondy SSR vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 142. Tento neúplný zoznam by 
mal ako súčasť SSR poskytnúť členským 
štátom a regiónom usmernenie, akým 
spôsobom môžu pretransformovať 
tematické ciele uvedené v článku 9 tohto 
nariadenia do programov so zohľadnením 
rôznych potrieb, výziev a príležitostí 
regiónov a potrebnej pružnosti na trvalo 
udržateľný regionálny rozvoj.
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1. Horizontálne zásady a prierezové výzvy

1.1 Partnerstvo a viacúrovňové riadenie 
1.1.1 Zásada viacúrovňového riadenia 
vyžaduje koordinovaný postup vykonaný 
v súlade so zásadami subsidiarity, 
proporcionality a v partnerstve. Musí byť 
takisto vo forme operačnej 
a inštitucionalizovanej spolupráce, najmä 
so zreteľom na vypracovanie 
a vykonávanie politík Únie. Výslovný 
odkaz na zásadu viacúrovňového riadenia 
v tomto nariadení predstavuje posilnenie 
uvedenej zásady a poskytuje pridanú 
hodnotu pre samotnú politiku súdržnosti.
1.1.2 Zásada viacúrovňového riadenia sa 
musí dodržiavať s cieľom umožniť 
sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť a vykonávanie priorít Únie 
v oblasti inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu.
1.1.3. V súlade s článkom 5 členské štáty 
zorganizujú partnerstvo so zástupcami 
príslušných regionálnych, miestnych, 
mestských a ostatných orgánov, 
hospodárskych a sociálnych partnerov 
a subjektov zastupujúcich občiansku 
spoločnosť vrátane partnerov z oblasti 
životného prostredia, mimovládnych 
organizácií a subjektov zodpovedných za 
presadzovanie rodovej rovnosti 
a nediskriminácie a mimovládnych 
organizácií podporujúcich sociálne 
začlenenie a organizácií aktívnych 
v oblastiach kultúry, vzdelávania 
a politiky mladých. Osobitná pozornosť sa 
venuje skupinám, ktoré môžu byť 
ovplyvnené programami a ktoré môžu 
mať ťažkosti ovplyvňovať ich.
1.1.4 S cieľom zabezpečiť účinné 
viacúrovňové riadenie musia členské štáty 
a regióny vykonať tieto opatrenia:
a) vykonávať partnerstvo v súlade 
s Európskym kódexom správania 
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uvedeným v článku 5; 
b) zaviesť mechanizmy na koordináciu 
v rámci rôznych úrovní riadenia v súlade 
s príslušnými systémami ústavných 
právomocí;
c) pravidelne podávať správu 
o vykonávaní partnerstva.

1.1.5 Partnerstvá musia byť organizované 
vo všetkých fázach používania fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, tak, aby sa 
regionálne a miestne orgány priamo 
zapojili do prípravy zmlúv o partnerstve 
a programov a tiež do prípravy, 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
uvedených programov. Musia byť 
zahrnutí aj sociálni a hospodárski 
partneri, ostatné verejné orgány, ako aj 
orgány zastupujúce občiansku spoločnosť 
vrátane partnerov z oblasti životného 
prostredia, mimovládnych organizácií 
a subjektov zodpovedných za 
presadzovanie rovnosti a nediskriminácie, 
aby sa partnerstvo zabezpečilo vo všetkých 
fázach vykonávania politík. Partnerstvo 
bude organizované takto:
a) partneri by mali predstavovať odlišné 
územné úrovne v súlade 
s inštitucionálnou štruktúrou členských 
štátov a partnerstvo sa založí s dodržaním 
týchto minimálnych požiadaviek:
i) zastúpenie rôznych partnerov je 
založené na ich príslušných povinnostiach 
počas vykonávania programov,
ii) partneri si zvolia a vymenujú vlastných 
členov monitorovacích výborov a iných 
poradných orgánov a pracovných skupín 
vytvorených v rámci fondov SSR,
iii) monitorovacie výbory sú rodovo 
vyvážené a majú rôznorodé zloženie, 

iv) zoznam členov monitorovacích 
výborov a iných pracovných skupín sa 
uverejňuje, 
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v) každý vybratý partner si je vedomý 
svojich povinností súvisiacich 
s mlčanlivosťou a konfliktom záujmov 
vďaka osobitnému školeniu a formalizácii 
svojich povinností v podpísanom 
vyhlásení;
b) partneri sú priamo zapojení do prípravy 
partnerských zmlúv, ako aj do všetkých 
etáp prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia programov.
1.1.6 Spolupráca s partnermi bude 
prebiehať podľa osvedčených postupov. 
Každý členský štát zabezpečí primeranú 
úroveň technickej pomoci, aby sa 
umožnilo zapojenie a účasť partnerov vo 
všetkých fázach procesu programovania.
1.1.7 Členské štáty vytvoria partnerstvo 
s dodržaním týchto minimálnych 
požiadaviek, pokiaľ ide o postup: 
i) včasné poskytovanie informácií počas 
rokovaní o strategických dokumentoch, 

ii) dostatok času, aby mohli 
zainteresované strany analyzovať, 
konzultovať so svojimi členmi a voličmi 
a poskytnúť spätnú väzbu k dokumentom, 
iii) primerané kanály, aby mohli 
zainteresované strany klásť otázky alebo 
podávať návrhy a pripomienky, 
iv) transparentnosť spôsobu, akým sa 
zohľadňujú návrhy a poznámky partnerov 
vrátane objasnenia v prípade zamietnutia 
pripomienok; ako aj 
v) šírenie výsledku konzultácií. 

1.1.8 Okrem toho by sa mala vziať do 
úvahy dostupnosť tohto postupu pre 
osoby so zdravotným postihnutím, a to aj 
pokiaľ ide o zabezpečené fyzické 
prostredie.

1.2 Trvalo udržateľný rozvoj
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1.2.1 Zásada trvalo udržateľného rozvoja 
stanovená v článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ) sa vzťahuje na koncepciu 
pokroku, podľa ktorej majú byť sociálne, 
hospodárske a environmentálne úvahy 
súčasťou zohľadnenia dobrých životných 
podmienok a lepšej kvality života pre 
súčasné a budúce generácie.
1.2.2 Úvahy o trvalo udržateľnom rozvoji, 
ako aj zásada „znečisťovateľ platí“, 
musia byť preto neoddeliteľnou súčasťou 
každého plánu, od návrhu po vykonanie a 
od monitorovania po hodnotenie. 
Neuplatnenie zásady „znečisťovateľ 
platí“ môže byť povolené iba 
vo výnimočných prípadoch a za 
predpokladu uplatňovania jasných 
opatrení na zmiernenie vplyvu.
1.2.3 Členské štáty a regióny musia na 
riešenie komplexných výziev, ktorým 
čelia, využívať všetky dostupné nástroje 
politiky Únie. Na riešenie zmeny klímy 
musia byť zdroje zamerané najmä na 
preventívne opatrenia a opatrenia na 
zmiernenie vplyvu. Akákoľvek nová 
investícia, ktorá sa uskutoční s podporou 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musí byť 
takej povahy, že je vo svojej podstate 
odolná voči vplyvu zmeny klímy 
a prírodným katastrofám.
1.2.4 Musí sa pokračovať vo veľkých 
investíciách do infraštruktúr členských 
štátov a regiónov z EFRR a KF, aby sa 
splnili požiadavky rámcovej smernice 
o vode1 a iných príslušných smerníc. 
Keďže existujú technologické riešenia 
zamerané na prispievanie k udržateľným 
opatreniam a nové vznikajú, EFRR by 
mal ďalej poskytovať podporu na výskum 
v tejto oblasti. Táto podpora musí byť 
zameraná na doplnenie opatrení, na ktoré 
sa vzťahuje program Horizont 2020. 
Finančné prostriedky na opatrenia 
v oblasti biodiverzity sa môžu poskytnúť 

                                               
1 Odkaz na Ú. v. .......smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000.
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z EPFRV a EFNRH. EPFRV sa môže 
použiť aj na poskytnutie podpory 
pôdohospodárom v prípade, že povinné 
požiadavky týkajúce sa životného 
prostredia vedú k znevýhodneniam 
konkrétnych oblastí.

1.2.5 Presadzovanie trvalo udržateľného 
rozvoja nesmie byť technickým úkonom. 
S cieľom zabezpečiť začlenenie tohto 
cieľa do prevádzkovania fondov, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, v praxi, musia riadiace 
orgány riadne a konzistentne 
zohľadňovať tento cieľ počas celého 
životného cyklu programu a musia 
aktívnejšie pristupovať k znižovaniu 
nepriaznivých účinkov intervencií na 
životné prostredie okrem iného 
vykonaním týchto opatrení:
a) nasmerovanie investícií smerom 
k možnostiam, ktoré využívajú zdroje 
najefektívnejšie,
b) dôsledné zváženie potreby investícií, ak 
majú uvedené investície značný negatívny 
vplyv na životné prostredie,
c) zohľadňovanie dlhodobého hľadiska, 
pokiaľ ide o porovnanie nákladov 
životného cyklu alternatívnych metód 
investovania,
d) podpora zeleného verejného 
obstarávania.
1.3 Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácie
1.3.1 Členské štáty a regióny by prijať 
vhodné opatrenia na odstránenie 
nerovností a na predchádzanie 
akejkoľvek diskriminácii na základe 
pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo vierovyznania, 
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej 
orientácie alebo rodovej identity vo 
všetkých fázach využívania fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach.
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1.3.2 Členské štáty a regióny musia 
presadzovať cieľ rovnosti mužov a žien 
a musia prijať vhodné opatrenia na 
predchádzanie akejkoľvek diskriminácii 
počas prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia 
prevádzkovania programov 
spolufinancovaných fondmi, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, a jasne stanoviť opatrenia 
na zohľadnenie tejto zásady 
v programoch.
1.3.3 Členské štáty a regióny by mali 
presadzovať cieľ rovnosti medzi mužmi 
a ženami, ako sa stanovuje v článku 8 
ZFEÚ, a zabezpečiť jeho presadenie 
v praxi v príprave, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení akcií v rámci 
všetkých fondov SSR, a začlenenie 
rodovej perspektívy ako záväznej zásady. 
V programoch EFRR, ESF a Kohézneho 
fondu by sa mal výslovne spresniť 
očakávaný príspevok týchto fondov 
k rodovej rovnosti podrobným stanovením 
cieľov a nástrojov. Súčasťou analýzy 
cieľa intervencie by mala byť rodová 
analýza. Monitorovacie systémy 
a zhromažďovanie údajov sú tiež 
nevyhnutné, aby sa poskytol jasný obraz 
toho, ako programy plnia ciele rodovej 
rovnosti. Pokrok sa dokazuje 
s uplatnením horizontálnych 
ukazovateľov. Mala by sa zaistiť účasť 
príslušných orgánov, ktoré sú zodpovedné 
za podporu rodovej rovnosti v partnerstve. 
Dôrazne sa odporúča organizovať trvalé 
štruktúry alebo výslovne prideliť funkciu 
existujúcim štruktúram na účel 
poradenstva o rodovej rovnosti s cieľom 
poskytnúť potrebné odborné znalosti 
počas prípravy, monitorovania 
a hodnotenia fondov SSR. Vyššia účasť 
žien na trhu práce, a to v pozícii 
zamestnávateľov aj zamestnancov, by 
posilnila hospodárstvo Únie. Uvoľnenie 
potenciálu na takýto nárast činnosti 
zvýšením miery zamestnanosti žien je 
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nevyhnutné na dosiahnutie cieľov 75 % 
zamestnanosti žien a mužov v stratégii 
Európa 2020. Prekážky týkajúce sa účasti 
žien na trhu práce sa preto musia v plnej 
miere riešiť okrem iného prostredníctvom 
obmedzenia segmentácie trhu práce 
podľa zamestnania a sektora, okrem 
iného podnecovaním lepšej účasti žien 
v oblasti výskumu a rozvoja a začlenením 
pracovníčok do školení a odbornej 
prípravy na pracovné miesta v oblasti 
ekologického hospodárstva. Členské štáty 
a regióny musia pomocou osobitných 
opatrení zabezpečiť, aby okrem ESF 
a EFRR, KF, EFNRH a EPFRV aj 
finančné činnosti, ktorými sa podporuje 
hospodárska nezávislosť žien, prispeli 
k dosiahnutiu vhodnej rovnováhy medzi 
prácou a rodinným životom a podporovali 
príležitosti žien ako podnikateliek.
1.3.4 Monitorovanie a hodnotenie 
programov pomôže zmerať vplyv 
očakávaných prínosov fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, v oblasti rodovej rovnosti.
1.3.5. Cieľom stanoviska vydaného 
orgánmi pre rovnosť k programom ESF, 
EFRR a Kohézneho fondu je zabezpečiť, 
aby sa zaviedli všetky potrebné 
ustanovenia. Okrem toho sa dôrazne 
odporúča zapojenie orgánov pre rovnosť 
alebo iných organizácií aktívnych v boji 
proti diskriminácii s cieľom zabezpečiť 
potrebné odborné znalosti v príprave, 
monitorovaní a hodnotení fondov.

1.4 Dostupnosť
1.4.1 Všetky výrobky a služby, ktoré sa 
ponúkajú verejnosti a sú 
spolufinancované z fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, musia byť dostupné. 
Najmä dostupnosť zastavaného 
prostredia, dopravy, informačných 
a komunikačných technológií je 
nevyhnutná na účely začlenenia 
znevýhodnených skupín vrátane osôb 
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so zníženou pohyblivosťou a osôb so 
zdravotným postihnutím, najmä so 
zreteľom na Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je 
v účinnosti od 3. mája 2008, a politiky EÚ 
na vykonávanie dohovoru OSN.
1.4.2 Je nevyhnutné, aby sa vhodne riešili 
potreby tých, ktorí sú najvzdialenejší od 
trhu práce, osôb so zdravotným 
postihnutím, migrantov, utečencov 
a žiadateľov o azyl, ľudí bez domova 
a iných skupín ohrozených chudobou, detí 
a mladých ľudí, starých ľudí, etnických 
menšín a iných znevýhodnených skupín, 
aby sa im umožnilo lepšie začleniť na trh 
práce a úplne sa zúčastňovať na živote 
spoločnosti.
1.4.3 Členské štáty a regióny musia ďalej 
podporovať sociálnu súdržnosť na 
rovnakej úrovni ako hospodársku 
a územnú súdržnosť v rámci všetkých 
regiónov EÚ, ak má stratégia Európa 
2020 splniť svoje ciele. Minimálny podiel 
ESF pre každú kategóriu regiónov je 
stanovený v súlade s článkom 84 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. (...o spoločných 
ustanoveniach), čoho výsledkom bude 
minimálny celkový podiel pre ESF vo 
výške 25 % rozpočtu vyčleneného na 
politiku súdržnosti (okrem Nástroja na 
prepojenie Európy).

1.5 Demografia
1.5.1 Prispôsobenie sa demografickej 
zmene je jednou z kľúčových výziev, 
ktorým budú členské štáty a regióny čeliť 
v najbližších desaťročiach. Kombinácia 
nižšieho podielu pracujúceho 
obyvateľstva a vyššieho podielu 
dôchodcov spôsobí ďalší tlak na sociálne 
systémy členských štátov a na 
hospodársku konkurencieschopnosť 
Únie.
1.5.2 Demografická zmena spôsobuje 
vznik nových výziev. Tento demografický 
vývoj sa musí analyzovať a riešiť najmä 
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na regionálnej a miestnej úrovni vždy, 
keď sa prejavia rôzne trendy vývoja. 
Členské štáty a regióny sa musia 
spoliehať na to, že prostredníctvom 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, sa vyvinú 
stratégie na mieru na riešenie 
demografických otázok a vytváranie 
príležitostí na rozvíjanie „striebornej 
ekonomiky“.
1.5.3 Zlepšenie pracovných príležitostí pre 
starších ľudí prinesie veľké množstvo 
výhod ľuďom, spoločenstvám a verejným 
rozpočtom. Členské štáty a regióny musia 
použiť fondy, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
na prijatie opatrení na zjednodušenie 
začlenenia všetkých vekových skupín. Čo 
najlepšie využitie všetkých existujúcich 
ľudských zdrojov vrátane úsilia na boj 
s nezamestnanosťou mladých ľudí 
odzrkadľuje jednu z okamžitých úloh 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, v oblasti 
prínosu k maximalizovaniu potenciálu 
celého obyvateľstva Únie. Tento cieľ sa 
dosiahne prostredníctvom zlepšenia 
prístupu k minimálnych úrovniam 
a kvalite vzdelania a zlepšením štruktúr 
sociálnej podpory. Aj investície do 
infraštruktúr v oblasti zdravotníctva by 
slúžili cieľu dlhého a zdravého 
pracovného života pre všetkých občanov 
Únie.
1.5.4 Členské štáty a regióny musia 
v navrhovaní svojich programov 
zohľadňovať dlhodobé výzvy 
demografickej zmeny. V regiónoch, ktoré 
sú najviac ovplyvnené demografickou 
zmenou, sa musia určiť opatrenia na:
a) podporu demografickej obnovy 
prostredníctvom lepších podmienok pre 
rodiny a zlepšenej rovnováhy medzi 
pracovným, súkromným a rodinným 
životom;
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b) zvýšenie zamestnanosti; zvýšenie 
produktivity a ekonomickej výkonnosti
prostredníctvom investovania do vzdelania 
a výskumu;
c) zameranie sa na primeranosť a kvalitu 
vzdelania a štruktúr sociálnej podpory
a
d) zabezpečenie nákladovo efektívneho 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a dlhodobej starostlivosti vrátane 
investovania do infraštruktúry.

1.6 Integrovaný prístup
1.6.1 Integrovaný prístup je rozhodujúci 
na účel účinnej reakcie na výzvy, ktorým 
čelia členské štáty a regióny. Uvedené 
výzvy súvisia s vplyvmi: globalizácie, 
environmentálnych a energetických 
záujmov, problémov týkajúcich sa 
starnutia a demografickej zmeny, 
požiadaviek na technologickú 
transformáciu a inováciu a nerovnosti 
príjmov a sociálnej segregácie. 
Komplikovaná a vzájomne previazaná 
povaha týchto otázok znamená, že 
riešenia musia byť integrované, 
viacodvetvové a viacdimenzionálne, aby 
mohli byť úspešné.
1.6.2 V tejto súvislosti fondy, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, spájajú silu rôznych 
fondov EÚ do integrovaných balíkov, 
ktoré sú prispôsobené tak, aby spĺňali 
miestne a regionálne špecifické potreby.
1.6.3 Pri vyvíjaní svojich stratégií 
a programov s cieľom identifikovať 
najvhodnejšie zásahy musia členské štáty 
a regióny venovať osobitnú pozornosť 
prevládajúcim územným, štrukturálnym 
a inštitucionálnym charakteristikám, ako 
napríklad príslušné siete regiónu, modely 
zamestnanosti a mobilita pracovnej sily, 
prepojenia mesta a vidieka, miestne 
vzájomné závislosti medzi rôznymi 
sektormi, kultúrne dedičstvo; starnutie 
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a demografické zmeny atď.
1.6.4 Členské štáty a regióny musia 
analyzovať, aké sú hlavné spoločenské 
výzvy, ktorým čelia. V reakcii na tieto 
výzvy musia zvážiť aj otázku, ktoré 
konkrétne aspekty dobrých životných 
podmienok svojich občanov chcú 
ovplyvniť a zlepšiť prostredníctvom 
politiky, a ako sa má politika navrhnúť 
a vykonávať v konkrétnom kontexte 
príslušného členského štátu alebo 
regiónu.
1.6.5 V snahe posilniť dobré politiky, 
ktoré sú vytvorené na mieru osobitným 
regionálnym potrebám, musia členské 
štáty a regióny ďalej vyvíjať integrovaný 
územný prístup k návrhu a vykonávaniu 
politiky. Metóda integrovanej územnej 
investície by mala predstavovať hlavný 
nástroj na dosiahnutie vyváženého trvalo 
udržateľného rozvoja s potenciálom 
podpory zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia a prosperity so zohľadnením 
relevantných aspektov súvislostí, ale so 
zameraním sa v zásade na tieto ústredné 
prvky:
a) hodnotenie potenciálu rozvoja 
a kapacity stratégie Európa 2020 
v regióne;
b) posúdenie výziev týkajúcich sa rozvoja, 
ktorým čelí región, ako aj jeho schopnosti 
riešiť ich;
c) zváženie vhodného územného rozsahu 
a kontextu na návrh a vykonávanie 
politiky podľa zásady subsidiarity;
d) spojenie jednej alebo viacerých 
dopĺňajúcich sa investičných priorít 
z rôznych tematických cieľov na jednej 
prioritnej osi alebo v rámci jedného 
programu;
e) návrh opatrení viacúrovňového 
riadenia potrebných na zabezpečenie 
účinného vykonávania politiky;
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f) výber vhodných ukazovateľov výsledku 
a výstupu, ktoré sa použijú na 
monitorovanie a hodnotenie politiky.

2. Synergie a koordinácia fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, s nástrojmi 
iných politík EÚ

2.1 Úvod
2.1.1 V snahe dosiahnuť optimálne 
výsledky trvalo udržateľného rastu 
a rozvoja v praxi je dôležité koordinovať 
všetky politiky Únie a súvisiace nástroje, 
ktoré plnia úlohu v dosahovaní 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a lepšie vyváženého územného 
rozvoja v EÚ. Musí sa to premietnuť do 
lepšej koordinácie medzi rozpočtom Únie 
a rozpočtami členských štátov na úrovni 
štátu a nižších úrovniach štátnej správy vo 
financovaní spoločných politických 
priorít, ako aj do lepšej vertikálnej 
spolupráce medzi EÚ a vnútroštátnymi 
a regionálnymi subjektmi.
2.1.2 Synergie a koordinácia v sebe 
nezahŕňajú povrchne zovšeobecňujúce 
jednostranné riešenia. V tejto súvislosti je 
potrebné vykonať hlbšiu analýzu vplyvu 
politík Únie v regiónoch a na súdržnosť 
s cieľom podporovať účinnú súčinnosť 
a identifikovať a podporovať 
najvhodnejšie európske opatrenia 
zamerané na podporu investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni.
2.1.3 Členské štáty a regióny musia 
zabezpečiť konzistentnosť v etapách 
programovania a vykonávania medzi 
zásahmi podporovanými z fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, a cieľmi 
iných politík EÚ. Na tento účel sa musia 
usilovať:
a) identifikovať a využívať 
komplementárnosti medzi rôznymi 
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nástrojmi Únie na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni, a to v etape 
plánovania aj počas vykonávania;
b) optimalizovať existujúce štruktúry 
a v prípade potreby vytvoriť nové, ktoré 
umožnia strategickú identifikáciu priorít 
rôznych nástrojov a štruktúr na 
koordináciu na vnútroštátnej úrovni, 
zabránia zdvojeniu úsilia a určia oblasti, 
v ktorých je potrebná ďalšia finančná 
podpora;
c) úplne využiť potenciál na spojenie 
podpory z rôznych nástrojov na podporu 
jednotlivých operácií a úzko 
spolupracovať so subjektmi 
zodpovednými za vykonávanie iných 
vnútroštátnych nástrojov s cieľom 
poskytnúť ucelené a racionalizované 
možnosti financovania pre príjemcov.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Je nevyhnutné posilniť synergie 
a komplementárnosť medzi politikou 
súdržnosti a Horizontom 2020 a zároveň 
určiť jasné rozdelenie oblastí intervencie 
medzi nimi.
2.2.2 Členské štáty a regióny musia 
rozvíjať najmä vnútroštátnu alebo 
regionálnu výskumnú a inovačnú 
stratégiu pre inteligentnú špecializáciu 
v súlade s národným programom 
reforiem. Uvedené stratégie sa musia 
rozvíjať v úzkej spolupráci medzi 
vnútroštátnymi alebo regionálnymi 
riadiacimi orgánmi a orgánmi, ktorých sa 
Horizont 2020 priamo týka, ale aj so 
zapojením zainteresovaných strán, ako sú 
univerzity a inštitúcie vyššieho 
vzdelávania, miestny priemysel a sociálni 
partneri. V uvedených inovačných 
stratégiách sa musia zohľadniť opatrenia 
smerujúce k Horizontu 2020 a opatrenia, 
ktoré z neho vyplývajú.
2.2.3 Opatrenia smerujúce k príprave 
účasti regionálnych účastníkov výskumu 
a rozvoja na projektoch Horizont 2020 
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(„cesty k excelentnosti“) budú vyvinuté 
prostredníctvom budovania kapacít. Musí 
sa posilniť komunikácia a spolupráca 
medzi vnútroštátnymi kontaktnými 
miestami a riadiacimi orgánmi fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, najmä so 
zreteľom na akékoľvek projekty Horizont 
2020 z užšieho výberu, ktoré neboli 
financované z dôvodu nedostatku zdrojov.
2.2.4 Vyplývajúce opatrenia musia 
zabezpečiť prostriedky na využívanie 
a rozširovanie výsledkov výskumu 
a inovácií vyplývajúcich z Horizontu 2020 
na trhu a môžu zahŕňať: pilotné 
zariadenia a demonštračné miesta, 
overenie koncepcie a počiatočné 
financovanie, nástroje rozvoja, aplikovaný 
výskum, schopnosti priemyselných 
a technologických transferov a podpory 
klastrov.
2.2.5 Musí sa poskytnúť spoločná 
podpora vnútroštátnym a regionálnym 
orgánom na navrhovanie a vykonávanie 
týchto inovačných stratégií, ktorá môže 
zahŕňať: podporu na určenie príležitostí 
na spoločné financovanie infraštruktúr 
výskumu a inovácie európskeho záujmu, 
podporu medzinárodnej spolupráce, 
metodologickej podpory prostredníctvom 
partnerských hodnotení, výmenu 
osvedčených postupov a odbornú prípravu 
v rámci regiónov.
2.2.6 Členské štáty a regióny by mali 
zvážiť tieto doplňujúce opatrenia 
zamerané na odhaľovanie ich potenciálu 
v oblasti excelentnosti a inovácie, a to 
spôsobom, ktorý dopĺňa a vytvára synergie 
s Horizontom 2012:
a) spájanie vznikajúcich centier 
excelentnosti a inovačných regiónov 
v menej rozvinutých členských štátoch 
s partnermi s vedúcim postavením v iných 
častiach Európy;



AM\906345SK.doc 41/97 PE491.157v02-00

SK

b) vytváranie spojení s inovačnými 
klastrami a uznanie excelentnosti v menej 
rozvinutých regiónoch;
c) zriaďovanie tzv. predsedov Európskeho 
výskumného priestoru s cieľom 
pritiahnuť výnimočných akademických 
pracovníkov 
a
d) podpora prístupu k medzinárodným 
sieťam pre výskumníkov a novátorov.

2.3 Program LIFE
2.3.1 Synergie s nástrojmi politiky Únie 
(finančnými aj nefinančnými nástrojmi), 
ktoré slúžia na zmierňovanie zmeny 
klímy, ochranu životného prostredia 
efektívne využívanie zdrojov, sa musia 
využívať vždy, keď je to možné.
2.3.2 Keďže sa programami bude 
prispievať k cieľom udržateľného rastu 
prostredníctvom výraznejšieho 
tematického zamerania a posilnenou 
zásadou trvalo udržateľného rozvoja, 
synergie uvedené v bode 2.3.1 sú späté 
s regulačným rámcom fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach.
2.3.3 Musia sa presadzovať synergie 
s programom LIFE, najmä 
s integrovanými projektmi v oblasti 
prírody (ako sú ekosystémové služby 
a biodiverzita), vody, odpadu, ovzdušia, 
zmiernenia zmeny klímy 
a prispôsobovania sa zmene klímy. 
Koordinácia s programom LIFE musí byť 
zabezpečená prostredníctvom 
podporovania projektov, ktoré majú 
komplementárny charakter, ako aj 
podporovaním využívania riešení, 
spôsobov a prístupov uznaných v rámci 
programu LIFE.
2.3.4 Musí sa podporovať používanie 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (EIA), hodnotenia vplyvu na 
trvalú udržateľnosť (SIA), strategického 
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environmentálneho hodnotenia (SEA) 
a iných príslušných nástrojov, aby sa 
zohľadnila strata biodiverzity a účinky 
zmeny klímy na územné plánovanie 
(vrátane makroregionálnych stratégií) 
a regionálne a miestne rozhodovanie.
2.3.5 S cieľom vytvoriť ekologickejšie 
hospodárstvo musia členské štáty 
a regióny podporovať ekologickú 
infraštruktúru, ekologické inovácie 
a prijímanie inovačných technológií.
2.3.6 Budovanie kapacít je predpokladom 
vykonávania týchto činností a musí sa 
ním zlepšovať potenciál a rozvíjať 
zručnosti v miestnych aj regionálnych 
orgánoch a partnerov.
2.3.7. Vzhľadom na to, že v oblasti 
environmentálnych výziev sa 
nedodržiavajú administratívne hranice, je 
mimoriadne dôležitá cezhraničná, 
medziregionálna a nadnárodná 
spolupráca medzi európskymi, 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, pokiaľ ide o ochranu 
biodiverzity a prírodných zdrojov 
v regiónoch. Lepšie využívanie potenciálu 
územnej spolupráce a výmen informácií, 
skúseností a osvedčených postupov by 
významne prispelo k dosiahnutiu cieľov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou.
2.3.8 Okrem toho sa financovanie 
z fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musí 
koordinovať pomocou podpory 
z programu NER 300, ktorý využíva 
príjmy z aukcie kvót v rámci systému EÚ 
obchodovania s emisiami.1

                                               
1 Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39 – 48 2010/670/EÚ: Návrh rozhodnutia Komisie z 3. novembra 2010, ktorým 
sa ustanovujú kritériá a opatrenia financovania komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je 
environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov 
využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES (3010/670/EÚ) Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32 – 46.
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2.4 ERASMUS pre všetkých
2.4.1 Musia sa zabezpečiť synergie medzi 
fondmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, 
a programom Erasmus pre všetkých 
s cieľom maximalizovať efektívnosť 
vyvinutých nástrojov a sociálny 
a hospodársky vplyv investovania do ľudí. 
2.4.2 Synchronizované investovanie bude 
mať rozhodujúci úžitok pre jednotlivcov 
a spoločnosť ako celok prispievaním 
k rastu a prosperite, poskytovaním 
lepšieho medzikultúrneho porozumenia, 
sprístupňovaním širokej škály akcií 
týkajúcich sa formálneho aj 
neformálneho vzdelania a odbornej 
prípravy a poskytovaním stimulov pre 
iniciatívy mladých, akcie občanov a bude 
nasmerované na všetky generácie. 
2.4.3 Novým vzdelávacím programom 
navrhnutým Komisiou s názvom 
„Erasmus pre všetkých“ sa podporujú 
najmä nadnárodné projekty, keďže 
politika súdržnosti má výraznejší 
regionálny a vnútroštátny rozmer. 
2.4.4 Členské štáty a regióny sa 
podporujú, aby skúšali nástroje a metódy, 
ktoré sú výsledkom nadnárodnej 
spolupráce prostredníctvom programu 
Erasmus pre všetkých, a aby ich potom 
vykonávali na svojom území 
prostredníctvom fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach.
2.4.5 Komisia a členské štáty musia 
zabezpečiť účinnú koordináciu medzi 
politikou súdržnosti a programom 
„Erasmus pre všetkých“ prostredníctvom 
jasného rozlišovania podporovaných 
druhov investovania a cieľových skupín.
2.4.6 Podpora programu „Erasmus pre 
všetkých“ bude zameraná na nadnárodné 
projekty vrátane mobility študentov, 
mládeže a pracovníkov; na strategické 
partnerstvá medzi organizáciami 
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a inštitúciami v rámci Európy a na 
opatrenia na podporu rozvoja 
a vykonávania politiky. 
2.4.7 Primárne prioritné ciele 
investovania týkajúce sa politiky 
súdržnosti budú: vzdelávanie (podpora 
infraštruktúr materských škôl, 
základných, stredných a vysokých škôl), 
odborná príprava pre trh práce (s cieľom 
zabezpečiť, aby všetci dospelí uchádzači 
o prácu alebo záujemcovia o zmenu 
v kariére mohli byť podporení, (ako to 
bolo v rámci podprogramu Leonardo da 
Vinci, akcia s názvom Ľudia na trhu 
práce) a dospelí študenti všeobecne).
2.4.8 Okrem toho sa zlepšené výsledky 
dosiahnu pridaním fondov na mobilitu 
a činnosti, ktoré uvádzajú do praxe 
osvedčené postupy a inovačné projekty 
identifikované na úrovni EÚ v rámci 
nového programu pre vzdelávanie, mládež 
a šport, čím sa zabezpečí skutočná, 
transparentná a jednoducho dostupná 
komunikácia smerom k občanom, a to na 
úrovni EÚ, vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni.

2.5 Program Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie (PSCI)
2.5.1 Mali by sa zvýšiť synergie medzi 
fondmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach 
a Programom Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie (PSCI), ktorý 
sa zameriava na prispievanie 
k vykonávaniu stratégie Európa 2020, jej 
hlavných cieľov, hlavných iniciatív, 
integrovaných usmernení a iniciatívy 
Príležitosti pre mladých prostredníctvom 
poskytovania finančnej podpory na 
podporu vysokej úrovne kvalitnej 
a udržateľnej zamestnanosti, zaručenie 
primeranej a dôstojnej sociálnej ochrany, 
boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, 
zlepšovanie pracovných podmienok 
a zlepšovanie situácie mladých ľudí 
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v oblasti zamestnania a vzdelávania.
2.5.2. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi zabezpečí, že činnosti vykonávané 
v rámci štrukturálnych fondov, najmä 
ESF a PSCI, budú v súlade s inými 
opatreniami Únie v oblastiach, ako je 
sociálny dialóg, spravodlivosť a základné 
práva, rovnosť príležitostí, vzdelávanie, 
odborná príprava, práva detí a dobré 
životné podmienky, mládež, migračná 
politika, výskum a inovácie, podnikanie, 
zdravotníctvo, pracovné podmienky, 
rozširovanie a vonkajšie vzťahy 
a všeobecná hospodárska politika, a budú 
ich dopĺňať.
2.5.3. V pohraničných regiónoch 
zohrávajú cezhraničné partnerstvá siete 
EURES významnú úlohu pri vytváraní 
skutočného európskeho trhu práce. 
Cezhraničné partnerstvá siete EURES by 
sa preto aj naďalej mali podporovať 
horizontálnymi činnosťami Únie, ktoré by 
mohli dopĺňať vnútroštátne zdroje alebo 
ESF.
2.5.4 S cieľom zabezpečiť 
komplementárnosť by mali byť akcie 
v rámci PSCI úzko koordinované 
s akciami uskutočnenými v rámci politiky 
súdržnosti. Členské štáty by mali 
koordinovať príslušné akcie v rámci 
fondov SSR, najmä v rámci ESF a EFRR, 
s akciami osi PSCI o mikrofinancovaní 
a sociálnom podnikaní, ktorých cieľom je 
zvyšovanie prístupu a dostupnosti 
mikrofinancovania osobám, ktoré stratili 
prácu alebo im to hrozí, alebo ktoré majú 
ťažkosti pri vstupovaní alebo opätovnom 
vstupovaní na trh práce, ako aj osobám 
ohrozeným sociálnym vylúčením 
a zraniteľným osobám v znevýhodnených 
pozíciách, pokiaľ ide o prístup 
k tradičnému úverovému trhu, a ktoré 
chcú začať alebo rozvíjať svoje vlastné 
mikropodniky vrátane samostatnej 
zárobkovej činnosti, ako aj mikropodniky, 
najmä v sociálnom hospodárstve, 
a mikropodniky, ktoré zamestnávajú 
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osoby, ktoré sú v znevýhodnenej pozícii 
na trhu práce.
2.5.5 Z iniciatívy Európskeho parlamentu 
„os Iniciatívy mladých“ v rámci PSCI 
podporuje akcie pre ľudí vo veku do 25 
rokov, okrem iného akcie na 
predchádzanie predčasnému ukončeniu 
štúdia najmä pomocou opätovnej 
integrácie do odbornej prípravy, na rozvoj 
zručností, ktoré sú relevantné na trhu 
práce, aby sa navzájom zblížil svet 
zamestnanosti, vzdelávania a odbornej 
prípravy, na podporu prvej pracovnej 
skúsenosti a odbornej prípravy na 
pracovisku s cieľom poskytnúť mladým 
ľuďom príležitosť získať relevantné 
zručnosti a pracovné skúsenosti a kvalitu 
stáží a práce a na podporu ich prístupu na 
trh práce. S cieľom posilniť tieto akcie by 
mali členské štáty a regióny vytvoriť 
príslušné akcie v programoch v rámci 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach.

2.6 CEF + TENs, energetické 
a telekomunikačné siete
2.6.1 S cieľom maximalizovať európsku 
pridanú hodnotu musia byť EFRR 
a Kohézny fond, transeurópske siete 
a Nástroj na prepojenie Európy (CEF) 
plánované v úzkej spolupráci, aby sa 
zabezpečili optimálne spojenia rôznych 
druhov infraštruktúry (v doprave, 
energetike a telekomunikáciách) na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni a v rámci Únie. Musí sa zabezpečiť 
maximálny pákový účinok finančných 
prostriedkov pre projekty s európskym 
rozmerom a rozmerom jednotného trhu, 
najmä prioritných dopravných, 
energetických a digitálnych sietí.
2.6.2 Takisto, ako je potrebné ucelene 
plánovať vnútroštátnu infraštruktúru aj 
so zohľadnením cezhraničných spojení 
Únie a vývojom spojení v rámci regiónov 
členského štátu, plány musia byť založené 
na skutočnej a plánovanej požiadavke na 
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dopravu a identifikovať chýbajúce 
spojenia a prekážky. Investície 
v regionálnych sieťach do komplexnej 
siete a do základnej transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry (TEN-T) musia 
zabezpečiť, že mestské a vidiecke oblasti 
budú mať úžitok z príležitostí 
poskytnutých hlavnými sieťami.
2.6.3 Prioritizácia investícií, ktorých vplyv 
siaha za hranice určitého členského štátu, 
musí byť koordinovaná s plánovaním 
TEN-T tak, aby boli investície EFRR 
a Kohézneho fondu do dopravnej 
infraštruktúry v plnom súlade 
s usmerneniami TEN-T, v ktorých sa 
vymedzujú dopravné priority Únie 
vrátane: riešenia výzvy týkajúcej sa zmeny 
klímy, budúceho vývoja integrovanej siete 
TEN-T a koncepcie multimodálnych 
koridorov.
2.6.4 V bielej knihe Komisie o doprave1 sa 
stanovuje vízia konkurencieschopného 
dopravného systému efektívne 
využívajúceho zdroje so zdôraznením, že 
v sektore dopravy je nevyhnutné podstatné 
zníženie skleníkových plynov. Pre fondy, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, to znamená 
zameranie sa na udržateľné formy 
dopravy a investovanie v oblastiach, ktoré 
prinášajú najväčšiu európsku pridanú 
hodnotu, napríklad transeurópske siete. 
Po ich identifikovaní sa investíciám musia 
priradiť priority podľa ich príspevku 
k mobilite, udržateľnosti, znižovaniu 
emisií skleníkových plynov 
a k jednotnému európskemu dopravnému 
priestoru.

2.6.5 Členské štáty a regióny musia 
investície zamerať na budovanie novej 
infraštruktúry a zlepšovanie kapacity 
existujúcej infraštruktúry pomocou 

                                               
1 „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného 
systému efektívne využívajúceho zdroje“ COM(2011) 144 v konečnom znení.
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podstatnej modernizácie.
2.6.6 Pokiaľ ide o námornú dopravu, 
musia sa vyvinúť prístavy ako efektívne 
vstupné a výstupné body prostredníctvom 
úplnej integrácie s pozemnou 
infraštruktúrou. Priorita sa musí klásť na 
projekty týkajúce sa prístupu k prístavom 
a spojeniam vo vnútrozemí. Rozvoj 
vnútrozemských vodných ciest musí 
posilniť ich prispenie k udržateľným 
európskym nákladným dopravným 
sieťam.
2.6.7 Musí sa vyvinúť úsilie 
o komplementárnosť najmä medzi 
investíciami do infraštruktúry z EFRR 
a z Kohézneho fondu pod spoločným 
riadením a z Nástroja na prepojenie 
Európy (CEF), ktorý je priamo riadeným 
nástrojom s konkurenčným výberom 
projektov. CEF bude financovať projekty 
v základnej sieti (strategicky 
najdôležitejšie časti komplexnej siete), 
ktoré majú najvyššiu európsku pridanú 
hodnotu a javia sa ako najkomplexnejšie 
so zreteľom na TEN-T, pokiaľ ide 
o vykonávanie: chýbajúce cezhraničné 
spojenia, kľúčové úzke miesta 
a multimodálne uzly. Kohézny fond bude 
zameraný na projekty s vysokou 
európskou pridanou hodnotou na 
odstraňovanie problémov v dopravných 
sieťach podporou infraštruktúry TEN-T, 
a to pre základnú aj pre komplexnú sieť.
2.6.8 Kohézny fond a štrukturálne fondy 
budú zabezpečovať miestne a regionálne 
infraštruktúry a ich spojenia s prioritnými 
sieťami Únie aj v oblastiach energetiky 
a telekomunikácií.
2.6.9 CEF je doplňujúci ku Kohéznemu 
fondu a štrukturálnym fondom, lebo 
prispieva k dosiahnutiu cieľov 
regionálneho a miestneho rozvoja, pokiaľ 
ide o infraštruktúru, s cieľom zabezpečiť 
maximálnu pridanú hodnotu pre funkčný, 
integrovaný jednotný trh a pre sociálnu, 
hospodársku a územnú súdržnosť.
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2.7 IPA, ENPI, ERF
2.7.1 Musí sa vyvinúť úsilie na zvýšenie 
synergií medzi externými nástrojmi 
a politikou súdržnosti s cieľom zlepšiť 
účinnosť dosahovania početných cieľov 
politiky Únie. Musí sa stavať najmä na 
synergiách a komplementárnosti, pokiaľ 
ide o Európsky rozvojový fond (ERF), 
nástroj predvstupovej pomoci (IPA) 
a nástroj európskeho susedstva 
a partnerstva (ENPI).
2.7.2 Musí sa zabezpečiť hlbšia územná 
integrácia, synergie medzi činnosťami 
územnej spolupráce v rámci politiky 
súdržnosti a nástrojov európskeho 
susedstva a partnerstva. Potenciál na 
vytvorenie komplementárnosti medzi 
týmito nástrojmi je najsilnejší, pokiaľ ide 
o činnosti cezhraničnej spolupráce. 
Členské štáty preto musia zabezpečiť, aby 
boli existujúce činnosti spojené 
s novovytvorenými európskymi 
zoskupeniami územnej spolupráce 
s osobitným zreteľom na koordináciu 
a výmenu osvedčených postupov.

3. Mechanizmus na koordináciu fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach

3.1 Členské štáty a regióny musia 
zabezpečiť, že zásahy financované 
z fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, vytvoria 
synergie a povedú k zníženiu 
administratívnych nákladov a záťaže 
v praxi.
3.2 Ministerstvá a riadiace orgány 
zodpovedné za vykonávanie fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musia úzko 
spolupracovať na príprave, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení zmluvy 
o partnerstve a programov. Musia najmä:
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a) identifikovať oblasti zásahu, v ktorých 
možno fondy, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
spojiť doplňujúcim spôsobom na 
dosiahnutie jedného alebo viacerých 
tematických cieľov stanovených v tomto 
nariadení;
b) podporovať, aby riadiace orgány 
zodpovedné za jeden z fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, zapojili iné riadiace 
orgány a príslušné ministerstvá do vývoja 
podporných schém na účel zabezpečenia 
synergií a s cieľom vyhnúť sa 
prekrývaniu a podporiť viacfondový 
prístup;
c) zriadiť spoločné monitorovacie výbory 
pre programy vykonávajúce fondy, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, a rozvoj 
iných spoločných riadiacich 
a kontrolných opatrení, aby sa 
zjednodušila koordinácia medzi orgánmi 
zodpovednými za vykonávanie fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach;
d) využívať spoločné riešenia 
elektronickej verejnej správy zamerané na 
žiadateľov a príjemcov a jednotné 
kontaktné miesta na účel poradenstva 
týkajúceho sa príležitostí podpory 
prostredníctvom každého fondu z fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach.

4. Priority územnej koordinácie 
(cezhraničnej, nadnárodnej 
a medziregionálnej)

4.1 Veľký potenciál regionálneho rozvoja, 
tvorby pracovných miest a súdržnosti 
spočíva v spolupráci, ktorá prekračuje 
administratívne hranice a usiluje sa 
o prekonávanie prírodných hraníc. 
Spolupráca založená na spoločnej potrebe 
na spoločnom území je často 
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najúčinnejšia.
4.2 Cezhraničná spolupráca vyplýva zo 
záväzku, že mnohé výzvy sa nezastavia na 
administratívnych hraniciach. Účinná 
reakcia si vyžaduje spoločnú akciu na 
základe spolupráce a výmeny znalostí na 
príslušnej územnej úrovni. 
4.3 Okrem toho je možné zakorenený 
potenciál pohraničných regiónov využiť 
prostredníctvom miestne orientovaných 
podporných opatrení.
4.4 Dve existujúce makroregionálne 
stratégie pripravili cestu pre 
organizovanie zainteresovaných strán do 
spoločných akcií na vhodnej územnej 
úrovni. Stratégie zvýšili pochopenie 
nevyhnutnosti spolupráce v riešení 
problémov, ktoré nie je schopný vyriešiť 
len jeden členský štát, ako napríklad 
čistenie Baltského mora alebo Dunaja. 
Makroregionálne stratégie a iné formy 
územnej spolupráce môžu byť 
podporované z EFRR a ESF a špecifické 
podmienky podpory pre makroregionálne 
stratégie musia byť uvedené 
v programoch.
4.5 Je potrebné, aby bolo prekonávanie 
prekážok súčasťou programovania 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach – ciele 
existujúcich makroregionálnych stratégií 
sa musia odzrkadliť v analýze potrieb 
a určovaní cieľov príslušných operačných 
programov začínajúc etapou plánovania. 
Uvedené stratégie by neslúžili svojmu 
účelu, pokiaľ makroregionálne stratégie 
nebudú súčasťou strategického 
plánovania v programoch politiky 
súdržnosti v príslušných regiónoch 
a členských štátoch.
4.6 Členské štáty a regióny musia zároveň 
zabezpečiť, aby programy územnej 
spolupráce účinne prispievali k cieľom 
stratégie Európa 2020. Členské štáty 
a regióny preto môžu posilniť spoluprácu, 
ako aj vyskúšať, overiť v praxi a zaviesť 
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nové riešenia, pričom sa ubezpečia, že 
spolupráca je organizovaná tak, aby sa 
podporovali všeobecnejšie politické ciele. 
V prípade potreby sa musí použiť územná 
spolupráca na cezhraničné spojenie 
politických činiteľov, aby spolupracovali 
v záujme prekonávania spoločných 
problémov.
4.7 Členské štáty a regióny musia vnímať 
programy územnej spolupráce v prvom 
rade ako užitočné nástroje na 
prekonávanie prekážok spolupráce, ktoré 
by zase podporili politické ciele 
vnútroštátnej a regionálnej politiky 
s vplyvom presahujúcim oblasť 
programu.
(V celej prílohe sa slovo „musieť“ má 
nahradiť pomocou „mať“ vo význame 
„mať potrebu“ s výnimkou odkazov na 
partnerstvo v súlade s článkom 5, kde by sa 
nemali používať modálne slovesá.)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 536
Sergio Gutiérrez Prieto
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Príloha -I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha -I
Spoločný strategický rámec

Účelom tohto rámca je slúžiť ako 
prostriedok na koordináciu, integráciu 
a vyváženie cieľov rôznych politík 
v osobitných regionálnych kontextoch 
v súlade s článkom 10, a najmä ako 
prostriedok na koordináciu a vyváženie 
investičných priorít s tematickými cieľmi 
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stanovenými v článku 9.

1. Horizontálne zásady a prierezové výzvy

1.1 Partnerstvo a viacúrovňové riadenie 
1.1.1 Zásada viacúrovňového riadenia 
vyžaduje koordinovaný postup vykonaný 
v súlade so zásadami subsidiarity, 
proporcionality a v partnerstve. Musí byť 
takisto vo forme operačnej 
a inštitucionalizovanej spolupráce, najmä
so zreteľom na vypracovanie 
a vykonávanie politík Únie. Výslovný 
odkaz na zásadu viacúrovňového riadenia 
v tomto nariadení predstavuje posilnenie 
uvedenej zásady a poskytuje pridanú 
hodnotu pre samotnú politiku súdržnosti.
1.1.2 Zásada viacúrovňového riadenia sa 
musí dodržiavať s cieľom umožniť 
sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť a vykonávanie priorít Únie 
v oblasti inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu.
1.1.3 S cieľom zabezpečiť účinné 
viacúrovňové riadenie musia členské štáty 
a regióny vykonať tieto opatrenia:
a) vykonávať partnerstvo v súlade 
s Európskym kódexom správania 
uvedeným v článku 5; 
b) zaviesť mechanizmy na koordináciu 
v rámci rôznych úrovní riadenia v súlade 
s príslušnými systémami ústavných 
právomocí;
c) pravidelne podávať správu 
o vykonávaní partnerstva.

1.1.4 Partnerstvá musia byť organizované 
vo všetkých fázach používania fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, tak, aby sa 
regionálne a miestne orgány priamo 
zapojili do prípravy zmlúv o partnerstve 
a programov a tiež do prípravy, 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
uvedených programov. Musia byť 
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zahrnutí aj sociálni a hospodárski 
partneri, ostatné verejné orgány, ako aj 
orgány zastupujúce občiansku spoločnosť 
vrátane partnerov z oblasti životného 
prostredia, mimovládnych organizácií 
a subjektov zodpovedných za 
presadzovanie rovnosti a nediskriminácie, 
aby sa partnerstvo zabezpečilo vo všetkých 
fázach vykonávania politík.

1.2 Trvalo udržateľný rozvoj
1.2.1 Zásada trvalo udržateľného rozvoja 
stanovená v článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ) sa vzťahuje na koncepciu 
pokroku, podľa ktorej majú byť sociálne, 
hospodárske a environmentálne úvahy 
súčasťou zohľadnenia dobrých životných 
podmienok a lepšej kvality života pre 
súčasné a budúce generácie.
1.2.2 Úvahy o trvalo udržateľnom rozvoji, 
ako aj zásada „znečisťovateľ platí“, 
musia byť preto neoddeliteľnou súčasťou 
každého plánu, od návrhu po vykonanie 
a od monitorovania po hodnotenie. 
Neuplatnenie zásady „znečisťovateľ 
platí“ môže byť povolené iba 
vo výnimočných prípadoch a za 
predpokladu uplatňovania jasných 
opatrení na zmiernenie vplyvu.
1.2.3 Členské štáty a regióny musia na 
riešenie komplexných výziev, ktorým 
čelia, využívať všetky dostupné nástroje 
politiky Únie. Na riešenie zmeny klímy 
musia byť zdroje zamerané najmä na 
preventívne opatrenia a opatrenia na 
zmiernenie vplyvu. Akákoľvek nová 
investícia, ktorá sa uskutoční s podporou 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musí byť 
takej povahy, že je vo svojej podstate 
odolná voči vplyvu zmeny klímy 
a prírodným katastrofám.
1.2.4 Musí sa pokračovať vo veľkých 
investíciách do infraštruktúr členských 
štátov a regiónov z EFRR a KF, aby sa 
splnili požiadavky rámcovej smernice 
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o vode1 a iných príslušných smerníc. 
Keďže existujú technologické riešenia 
zamerané na prispievanie k udržateľným 
opatreniam a nové vznikajú, EFRR by 
mal naďalej poskytovať podporu na 
výskum v tejto oblasti. Táto podpora musí 
byť zameraná na doplnenie opatrení, na 
ktoré sa vzťahuje program Horizont 2020. 
Finančné prostriedky na opatrenia 
v oblasti biodiverzity sa môžu poskytnúť 
z EPFRV a EFNRH. EPFRV sa môže 
použiť aj na poskytnutie podpory 
pôdohospodárom v prípade, že povinné 
požiadavky týkajúce sa životného 
prostredia vedú k znevýhodneniam 
konkrétnych oblastí.

1.2.5 Presadzovanie trvalo udržateľného 
rozvoja nesmie byť technickým úkonom. 
S cieľom zabezpečiť začlenenie tohto 
cieľa do prevádzkovania fondov, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, v praxi, musia riadiace 
orgány riadne a konzistentne 
zohľadňovať tento cieľ počas celého 
životného cyklu programu a musia 
aktívnejšie pristupovať k znižovaniu 
nepriaznivých účinkov intervencií na 
životné prostredie okrem iného 
vykonaním týchto opatrení:
a) nasmerovanie investícií smerom 
k možnostiam, ktoré využívajú zdroje 
najefektívnejšie,
b) dôsledné zváženie potreby investícií, ak 
majú uvedené investície značný negatívny 
vplyv na životné prostredie,
c) zohľadňovanie dlhodobého hľadiska, 
pokiaľ ide o porovnanie nákladov 
životného cyklu alternatívnych metód 
investovania,

                                               
1 Odkaz na Ú. v. .......smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000.
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d) zvýšené využívanie zeleného verejného 
obstarávania.

1.3 Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácie
1.3.1 Členské štáty a regióny musia zvýšiť 
úsilie na odstránenie nerovností 
a podporu rovnosti mužov a žien, ako aj 
na boj proti akejkoľvek diskriminácii na 
základe pohlavia, rasy alebo etnického 
pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie vo všetkých fázach 
využívania fondov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie o spoločných ustanoveniach.
1.3.2 Členské štáty a regióny musia 
presadzovať cieľ rovnosti mužov a žien 
a musia prijať vhodné opatrenia na 
predchádzanie akejkoľvek diskriminácii 
počas prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia 
prevádzkovania programov 
spolufinancovaných fondmi, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, a jasne stanoviť opatrenia 
na zohľadnenie tejto zásady 
v programoch.
1.3.3 Vyššia účasť žien na trhu práce, a to 
v pozícii zamestnávateľov aj 
zamestnancov, by posilnila hospodárstvo 
Únie. Uvoľnenie potenciálu na takýto 
nárast činnosti zvýšením miery 
zamestnanosti žien je nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 
v oblasti zamestnanosti. Prekážky týkajúce 
sa účasti žien na trhu práce sa preto 
musia v plnej miere riešiť. Členské štáty 
a regióny musia zabezpečiť, aby okrem 
ESF a EFRR, KF, EFNRH a EPFRV aj 
finančné činnosti, ktorými sa podporuje 
hospodárska nezávislosť žien, prispeli 
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k dosiahnutiu vhodnej rovnováhy medzi 
prácou a rodinným životom a podporovali 
príležitosti žien ako podnikateliek.
1.3.4 Monitorovanie a hodnotenie 
programov pomôže zmerať vplyv 
očakávaných prínosov fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, v oblasti rodovej rovnosti.

1.4 Dostupnosť
1.4.1 Všetky výrobky a služby, ktoré sa 
ponúkajú verejnosti a sú 
spolufinancované z fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, musia byť dostupné. 
Najmä dostupnosť zastavaného 
prostredia, dopravy, informačných 
a komunikačných technológií je 
nevyhnutná na účely začlenenia 
znevýhodnených skupín vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím.
1.4.2 Je veľmi dôležité, aby sa primerane 
riešili potreby osôb, ktoré sú 
najvzdialenejšie od trhu práce. Zásady 
rovnakého zaobchádzania 
a nediskriminácie sú základnými 
kameňmi našich základných práv 
a hodnôt. Antidiskriminačné práva EÚ 
podstatne zvýšili úroveň ochrany v EÚ, 
ale rovnosť v oblasti zamestnanosti sa ešte 
nedosiahla, najmä pre znevýhodnené 
osoby.
1.4.3 Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať mladým nezamestnaným, starším 
ľuďom, ľuďom so zdravotným 
postihnutím, Rómom, migrantom, 
utečencom a žiadateľom o azyl, ľuďom 
bez domova a iným skupinám ohrozeným 
chudobou s cieľom umožniť im lepšie 
začlenenie na trhu práce a úplnú účasť 
na živote spoločnosti.
1.4.4 Členské štáty a regióny musia ďalej 
podporovať sociálnu súdržnosť na 
rovnakej úrovni ako hospodársku 
a územnú súdržnosť v rámci všetkých 
regiónov EÚ, ak má stratégia Európa 
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2020 splniť svoje ciele.

1.5 Demografia
1.5.1 Prispôsobenie sa demografickej 
zmene je jednou z kľúčových výziev, 
ktorým budú členské štáty a regióny čeliť 
v najbližších desaťročiach. Kombinácia 
nižšieho podielu pracujúceho 
obyvateľstva a vyššieho podielu 
dôchodcov spôsobí ďalší tlak na sociálne 
systémy členských štátov a na 
hospodársku konkurencieschopnosť 
Únie.
1.5.2 Demografická zmena spôsobuje 
vznik nových výziev. Tento demografický 
vývoj sa musí analyzovať a riešiť najmä 
na regionálnej a miestnej úrovni vždy, 
keď sa prejavia rôzne trendy vývoja. 
Členské štáty a regióny sa musia 
spoliehať na to, že prostredníctvom 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, sa vyvinú 
stratégie na mieru na riešenie 
demografických otázok a vytváranie 
príležitostí na rozvíjanie „striebornej 
ekonomiky“.
1.5.3 Zlepšenie pracovných príležitostí pre 
starších ľudí prinesie veľké množstvo 
výhod ľuďom, spoločenstvám a verejným 
rozpočtom. Členské štáty a regióny musia 
použiť fondy, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
na prijatie opatrení na zjednodušenie 
začlenenia všetkých vekových skupín. Čo 
najlepšie využitie všetkých existujúcich 
ľudských zdrojov vrátane úsilia na boj 
s nezamestnanosťou mladých ľudí 
odzrkadľuje jednu z okamžitých úloh 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, v oblasti 
prínosu k maximalizovaniu potenciálu 
celého obyvateľstva Únie. Tento cieľ sa 
dosiahne prostredníctvom zlepšenia 
prístupu k minimálnych úrovniam 
a kvalite vzdelania a zlepšením štruktúr 
sociálnej podpory. Aj investície do 
infraštruktúr v oblasti zdravotníctva by 
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slúžili cieľu dlhého a zdravého 
pracovného života pre všetkých občanov 
Únie.
1.5.4 Členské štáty a regióny musia 
v navrhovaní svojich programov 
zohľadňovať dlhodobé výzvy 
demografickej zmeny. V regiónoch, ktoré 
sú najviac ovplyvnené demografickou 
zmenou, sa musia určiť opatrenia na:
a) podporu demografickej obnovy 
prostredníctvom lepších podmienok pre 
rodiny a zlepšenej rovnováhy medzi 
pracovným a rodinným životom;
b) zvýšenie zamestnanosti; zvýšenie 
produktivity a ekonomickej výkonnosti 
prostredníctvom investovania do vzdelania 
a výskumu;
c) zameranie sa na primeranosť a kvalitu 
vzdelania a štruktúr sociálnej podpory a

d) zabezpečenie univerzálnej a kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti a dlhodobej 
starostlivosti vrátane investovania do 
infraštruktúry.

1.6 Zamestnanosť
1.6.1 Členské štáty a regióny by mali 
zabezpečiť podporu vyššej úrovne 
zamestnanosti, ako sa stanovuje v článku 
9 ZFEÚ. Členské štáty musia zabezpečiť 
jej začlenenie do prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia všetkých 
opatrení v rámci všetkých fondov SSR 
a začlenenie zamestnateľnosti ako 
záväznej zásady programov EFRR, ESF 
a Kohézneho fondu.
1.6.2 Vnútroštátne, regionálne, miestne 
a ostatné príslušné orgány musia 
vystihnúť tie projekty, ktoré budú mať 
najväčší vplyv v oblasti tvorby pracovných 
miest s cieľom zaručiť sociálnu 
súdržnosť. V rámci fondov sa musí 
venovať osobitná pozornosť regiónom 
a podnikom zasiahnutým procesmi 
reštrukturalizácie a premiestnenia.
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1.6.3 Tvorba kvalitných pracovných miest 
pre mladých ľudí v regiónoch, ktoré 
zaznamenávajú vysoké miery 
nezamestnanosti mladých v porovnaní 
s mierou EÚ, musia byť prioritou.

1.7 Znižovanie chudoby a sociálne 
začlenenie
1.7.1 Priorita sa musí klásť na projekty, 
ktoré spájajú ciele a stratégie 
zamestnanosti, ako aj aktívneho 
začleňovania, napríklad projekty 
zamerané na posilnenie medzigeneračnej 
solidarity na regionálnej a miestnej 
úrovni alebo projekty, ktoré konkrétnym 
spôsobom prispievajú k rodovej rovnosti 
a aktívnemu začleňovaniu zraniteľných 
skupín vrátane chudobných pracujúcich.

1.8 Integrovaný prístup
1.8.1 Integrovaný prístup je rozhodujúci 
na účel účinnej reakcie na výzvy, ktorým 
čelia členské štáty a regióny. Uvedené 
výzvy súvisia s vplyvmi: globalizácie, 
environmentálnych a energetických 
záujmov, problémov týkajúcich sa 
starnutia a demografickej zmeny, 
požiadaviek na technologickú 
transformáciu a inováciu a nerovnosti 
príjmov a sociálnej segregácie. 
Komplikovaná a vzájomne previazaná 
povaha týchto otázok znamená, že 
riešenia musia byť integrované, 
viacodvetvové a viacdimenzionálne, aby 
mohli byť úspešné.
1.8.2 V tejto súvislosti fondy, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, spájajú silu rôznych 
fondov EÚ do integrovaných balíkov, 
ktoré sú prispôsobené tak, aby spĺňali 
miestne a regionálne špecifické potreby.
1.8.3 V najznevýhodnenejších oblastiach 
sa môže sociálne vylúčenie úspešne riešiť 
len v rámci komplexných viaczdrojových 
programov, ktoré sú zamerané na 
paralelný rozvoj ľudských zdrojov 



AM\906345SK.doc 61/97 PE491.157v02-00

SK

a rozvoj sociálnej infraštruktúry. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné zabezpečenie 
synergie medzi ESF a EFRR.
1.8.4 Pri vyvíjaní svojich stratégií 
a programov s cieľom identifikovať 
najvhodnejšie zásahy musia členské štáty 
a regióny venovať osobitnú pozornosť 
prevládajúcim územným, štrukturálnym 
a inštitucionálnym charakteristikám, ako 
napríklad príslušné siete regiónu, modely 
zamestnanosti a mobilita pracovnej sily, 
prepojenia mesta a vidieka, miestne 
vzájomné závislosti medzi rôznymi 
sektormi, kultúrne dedičstvo; starnutie 
a demografické zmeny atď.
1.8.5 Členské štáty a regióny musia 
analyzovať, aké sú hlavné spoločenské 
výzvy, ktorým čelia. V reakcii na tieto 
výzvy musia zvážiť aj otázku, ktoré 
konkrétne aspekty dobrých životných 
podmienok svojich občanov chcú 
ovplyvniť a zlepšiť prostredníctvom 
politiky, a ako sa má politika navrhnúť 
a vykonávať v konkrétnom kontexte 
príslušného členského štátu alebo 
regiónu.
1.8.6 V snahe posilniť dobré politiky, 
ktoré sú vytvorené na mieru osobitným 
regionálnym potrebám, musia členské 
štáty a regióny ďalej vyvíjať integrovaný 
územný prístup k návrhu a vykonávaniu 
politiky so zohľadnením relevantných 
aspektov súvislostí, ale so zameraním sa 
v zásade na tieto ústredné prvky:
a) hodnotenie potenciálu rozvoja 
a kapacity stratégie Európa 2020 
v regióne;
b) posúdenie výziev týkajúcich sa rozvoja, 
ktorým čelí región, ako aj jeho schopnosti 
riešiť ich;
c) zváženie vhodného územného rozsahu 
a kontextu na návrh a vykonávanie 
politiky podľa zásady subsidiarity;
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d) návrh opatrení viacúrovňového 
riadenia potrebných na zabezpečenie 
účinného vykonávania politiky;
e) výber vhodných ukazovateľov výsledku 
a výstupu, ktoré sa použijú na 
monitorovanie a hodnotenie politiky.

2. Synergie a koordinácia fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie
o spoločných ustanoveniach, s nástrojmi 
iných politík EÚ

2.1 Úvod
2.1.1 V snahe dosiahnuť optimálne 
výsledky trvalo udržateľného rastu 
a rozvoja v praxi je dôležité koordinovať 
všetky politiky Únie a súvisiace nástroje, 
ktoré plnia úlohu v dosahovaní 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a lepšie vyváženého územného 
rozvoja v EÚ. Musí sa to premietnuť do 
lepšej koordinácie medzi rozpočtom Únie 
a rozpočtami členských štátov na úrovni 
štátu a nižších úrovniach štátnej správy vo 
financovaní spoločných politických 
priorít, ako aj do lepšej vertikálnej 
spolupráce medzi EÚ a vnútroštátnymi 
a regionálnymi subjektmi.
2.1.2 Synergie a koordinácia v sebe 
nezahŕňajú povrchne zovšeobecňujúce 
jednostranné riešenia. V tejto súvislosti je 
potrebné vykonať hlbšiu analýzu vplyvu 
politík Únie v regiónoch a na súdržnosť 
s cieľom podporovať účinnú súčinnosť 
a identifikovať a podporovať 
najvhodnejšie európske opatrenia 
zamerané na podporu investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni.
2.1.3 Členské štáty a regióny musia 
zabezpečiť konzistentnosť v etapách 
programovania a vykonávania medzi 
zásahmi podporovanými z fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, a cieľmi 
iných politík EÚ. Na tento účel sa musia 
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usilovať:
a) identifikovať a využívať
komplementárnosti medzi rôznymi 
nástrojmi Únie na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni, a to v etape 
plánovania aj počas vykonávania;
b) optimalizovať existujúce štruktúry 
a v prípade potreby vytvoriť nové, ktoré 
umožnia strategickú identifikáciu priorít 
rôznych nástrojov a štruktúr na 
koordináciu na vnútroštátnej úrovni, 
zabránia zdvojeniu úsilia a určia oblasti, 
v ktorých je potrebná ďalšia finančná 
podpora;
c) úplne využiť potenciál na spojenie 
podpory z rôznych nástrojov na podporu 
jednotlivých operácií a úzko 
spolupracovať so subjektmi 
zodpovednými za vykonávanie iných 
vnútroštátnych nástrojov s cieľom 
poskytnúť ucelené a racionalizované 
možnosti financovania pre príjemcov.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Je nevyhnutné posilniť synergie 
a komplementárnosť medzi politikou 
súdržnosti a Horizontom 2020 a zároveň 
určiť jasné rozdelenie oblastí intervencie 
medzi nimi.
2.2.2 Členské štáty a regióny musia 
rozvíjať najmä vnútroštátnu alebo 
regionálnu výskumnú a inovačnú 
stratégiu pre inteligentnú špecializáciu 
v súlade s národným programom 
reforiem. Uvedené stratégie sa musia 
rozvíjať v úzkej spolupráci medzi 
vnútroštátnymi alebo regionálnymi 
riadiacimi orgánmi a orgánmi, ktorých sa 
Horizont 2020 priamo týka, ale aj so 
zapojením zainteresovaných strán, ako sú 
univerzity a inštitúcie vyššieho 
vzdelávania, miestny priemysel a sociálni 
partneri. V uvedených inovačných 
stratégiách sa musia zohľadniť opatrenia 
smerujúce k Horizontu 2020 a opatrenia, 
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ktoré z neho vyplývajú.
2.2.3 Opatrenia smerujúce k príprave 
účasti regionálnych účastníkov výskumu 
a rozvoja na projektoch Horizont 2020 
(„cesty k excelentnosti“) budú vyvinuté 
prostredníctvom budovania kapacít. Musí 
sa posilniť komunikácia a spolupráca 
medzi vnútroštátnymi kontaktnými 
miestami a riadiacimi orgánmi fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, najmä so 
zreteľom na akékoľvek projekty Horizont 
2020 z užšieho výberu, ktoré neboli 
financované z dôvodu nedostatku zdrojov.
2.2.4 Vyplývajúce opatrenia musia 
zabezpečiť prostriedky na využívanie 
a rozširovanie výsledkov výskumu 
a inovácií vyplývajúcich z Horizontu 2020 
na trhu a môžu zahŕňať: pilotné 
zariadenia a demonštračné miesta, 
overenie koncepcie a počiatočné 
financovanie, nástroje rozvoja, aplikovaný 
výskum, schopnosti priemyselných 
a technologických transferov a podpory 
klastrov.
2.2.5 Musí sa poskytnúť spoločná 
podpora vnútroštátnym a regionálnym 
orgánom na navrhovanie a vykonávanie 
týchto inovačných stratégií, ktorá môže 
zahŕňať: podporu na určenie príležitostí 
na spoločné financovanie infraštruktúr 
výskumu a inovácie európskeho záujmu, 
podporu medzinárodnej spolupráce, 
metodologickej podpory prostredníctvom 
partnerských hodnotení, výmenu 
osvedčených postupov a odbornú prípravu 
v rámci regiónov.
2.2.6 Členské štáty a regióny musia zvážiť 
tieto doplňujúce opatrenia zamerané na 
odhaľovanie ich potenciálu v oblasti 
excelentnosti a inovácie, a to spôsobom, 
ktorý dopĺňa a vytvára synergie 
s Horizontom 2012:
a) spájanie vznikajúcich centier 
excelentnosti a inovačných regiónov 
v menej rozvinutých členských štátoch 
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s partnermi s vedúcim postavením v iných 
častiach Európy;
b) vytváranie spojení s inovačnými 
klastrami a uznanie excelentnosti v menej 
rozvinutých regiónoch;
c) zriaďovanie tzv. predsedov Európskeho 
výskumného priestoru s cieľom 
pritiahnuť výnimočných akademických 
pracovníkov 
a
d) podpora prístupu k medzinárodným 
sieťam pre výskumníkov a novátorov.

2.3 Program LIFE
2.3.1 Synergie s nástrojmi politiky Únie 
(finančnými aj nefinančnými nástrojmi), 
ktoré slúžia na zmierňovanie zmeny 
klímy, ochranu životného prostredia 
efektívne využívanie zdrojov, sa musia 
využívať vždy, keď je to možné.
2.3.2 Keďže sa programami bude 
prispievať k cieľom udržateľného rastu 
prostredníctvom výraznejšieho 
tematického zamerania a posilnenou
zásadou trvalo udržateľného rozvoja, 
synergie uvedené v bode 2.3.1 sú späté 
s regulačným rámcom fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach.
2.3.3 Musia sa presadzovať synergie 
s programom LIFE, najmä 
s integrovanými projektmi v oblasti 
prírody (ako sú ekosystémové služby 
a biodiverzita), vody, odpadu, ovzdušia, 
zmiernenia zmeny klímy 
a prispôsobovania sa zmene klímy. 
Koordinácia s programom LIFE musí byť 
zabezpečená prostredníctvom 
podporovania projektov, ktoré majú 
komplementárny charakter, ako aj 
podporovaním využívania riešení, 
spôsobov a prístupov uznaných v rámci 
programu LIFE.
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2.3.4 Musí sa podporovať používanie 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (EIA), hodnotenia vplyvu na 
trvalú udržateľnosť (SIA), strategického 
environmentálneho hodnotenia (SEA) 
a iných príslušných nástrojov, aby sa 
zohľadnila strata biodiverzity a účinky 
zmeny klímy na územné plánovanie 
(vrátane makroregionálnych stratégií) 
a regionálne a miestne rozhodovanie.
2.3.5 S cieľom vytvoriť ekologickejšie 
hospodárstvo musia členské štáty 
a regióny podporovať ekologickú 
infraštruktúru, ekologické inovácie 
a prijímanie inovačných technológií.
2.3.6 Budovanie kapacít je predpokladom 
vykonávania týchto činností a musí sa 
ním zlepšovať potenciál a rozvíjať 
zručnosti v miestnych aj regionálnych 
orgánoch a partnerov.
2.3.7. Vzhľadom na to, že v oblasti 
environmentálnych výziev sa 
nedodržiavajú administratívne hranice, je 
mimoriadne dôležitá cezhraničná, 
medziregionálna a nadnárodná 
spolupráca medzi európskymi, 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, pokiaľ ide o ochranu 
biodiverzity a prírodných zdrojov 
v regiónoch. Lepšie využívanie potenciálu 
územnej spolupráce a výmen informácií, 
skúseností a osvedčených postupov by 
významne prispelo k dosiahnutiu cieľov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou.
2.3.8 Okrem toho sa financovanie 
z fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musí 
koordinovať pomocou podpory 
z programu NER 300, ktorý využíva 
príjmy z aukcie kvót v rámci systému EÚ 
obchodovania s emisiami.1

                                               
1 Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39 – 48 2010/670/EÚ: Návrh rozhodnutia Komisie z 3. novembra 2010, ktorým 
sa ustanovujú kritériá a opatrenia financovania komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je 
environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov 
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2.4 Program Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie (PSCI)
2.4.1 Musia sa zvýšiť synergie medzi 
fondmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach 
a Programom Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie (PSCI), ktorý 
sa zameriava na prispievanie 
k vykonávaniu stratégie Európa 2020, jej 
hlavných cieľov, hlavných iniciatív, 
integrovaných usmernení a iniciatívy 
Príležitosti pre mladých prostredníctvom 
poskytovania finančnej podpory na 
podporu vysokej úrovne kvalitnej 
a udržateľnej zamestnanosti, zaručenie 
primeranej a dôstojnej sociálnej ochrany, 
boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, 
zlepšovanie pracovných podmienok 
a zlepšovanie situácie mladých ľudí 
v oblasti zamestnania a vzdelávania.
2.4.2. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi zabezpečí, že činnosti vykonávané 
v rámci štrukturálnych fondov a PSCI 
budú v súlade s inými opatreniami Únie 
v oblastiach, ako je sociálny dialóg, 
spravodlivosť a základné práva, rovnosť 
príležitostí, vzdelávanie, odborná 
príprava, práva detí a dobré životné 
podmienky, mládež, migračná politika, 
výskum a inovácie, podnikanie, 
zdravotníctvo, pracovné podmienky, 
rozširovanie a vonkajšie vzťahy 
a všeobecná hospodárska politika, a budú 
ich dopĺňať.
2.4.3 V pohraničných regiónoch 
zohrávajú cezhraničné partnerstvá siete 
EURES významnú úlohu pri vytváraní 
skutočného európskeho trhu práce. 
Cezhraničné partnerstvá siete EURES by 
sa preto aj naďalej mali podporovať 
horizontálnymi činnosťami Únie, ktoré by 
mohli dopĺňať vnútroštátne zdroje alebo 

                                                                                                                                                  
využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES (3010/670/EÚ) Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32 – 46.
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ESF.
2.4.4 S cieľom zabezpečiť 
komplementárnosť by mali byť akcie 
v rámci PSCI úzko koordinované 
s akciami uskutočnenými v rámci politiky 
súdržnosti. Členské štáty by mali 
koordinovať príslušné akcie v rámci 
fondov SSR, najmä v rámci ESF a EFRR, 
s akciami osi PSCI o mikrofinancovaní 
a sociálnom podnikaní, ktorých cieľom je 
zvyšovanie prístupu a dostupnosti 
mikrofinancovania osobám, ktoré stratili 
prácu alebo im to hrozí, alebo ktoré majú 
ťažkosti pri vstupovaní alebo opätovnom 
vstupovaní na trh práce, ako aj osobám 
ohrozeným sociálnym vylúčením 
a zraniteľným osobám v znevýhodnených 
pozíciách, pokiaľ ide o prístup 
k tradičnému úverovému trhu, a ktoré 
chcú začať alebo rozvíjať svoje vlastné 
mikropodniky vrátane samostatnej 
zárobkovej činnosti, ako aj mikropodniky, 
najmä v sociálnom hospodárstve, 
a mikropodniky, ktoré zamestnávajú 
osoby, ktoré sú v znevýhodnenej pozícii 
na trhu práce.
2.4.5 Z iniciatívy Európskeho parlamentu 
„os Iniciatívy mladých“ v rámci PSCI 
podporuje akcie pre ľudí vo veku do 25 
rokov, okrem iného akcie na 
predchádzanie predčasnému ukončeniu 
štúdia najmä pomocou opätovnej 
integrácie do odbornej prípravy, na rozvoj 
zručností, ktoré sú relevantné na trhu 
práce, aby sa navzájom zblížil svet 
zamestnanosti, vzdelávania a odbornej 
prípravy, na podporu prvej pracovnej 
skúsenosti a odbornej prípravy na 
pracovisku s cieľom poskytnúť mladým 
ľuďom príležitosť získať relevantné 
zručnosti a pracovné skúsenosti a kvalitu 
stáží a práce a na podporu ich prístupu na 
trh práce. S cieľom posilniť tieto akcie by 
mali členské štáty a regióny vytvoriť 
príslušné akcie v programoch v rámci 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach.
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2.5 ERASMUS pre všetkých
2.5.1 Synergie medzi fondmi, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, a programom Erasmus 
pre všetkých sa musia zvýšiť, aby sa 
maximalizoval vplyv investovania do ľudí. 
Z uvedených investícií budú mať 
zásadným spôsobom prospech jednotlivci 
aj spoločnosť ako celok, lebo sa tak 
prispeje k rastu a prosperite. Programom 
Erasmus pre všetkých sa podporujú len 
nadnárodné projekty, keďže politika 
súdržnosti má výraznejší regionálny 
rozmer. Členské štáty a regióny sa 
podporujú, aby skúšali nástroje a metódy, 
ktoré sú výsledkom nadnárodnej
spolupráce prostredníctvom programu 
Erasmus pre všetkých, a aby ich potom 
vykonávali na svojom území 
prostredníctvom fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach.
2.5.2 Komisia a členské štáty musia 
zabezpečiť účinnú koordináciu medzi 
politikou súdržnosti a programom 
„Erasmus pre všetkých“ prostredníctvom 
jasného rozlišovania podporovaných 
druhov investovania a cieľových skupín. 
Podpora programu Erasmus pre všetkých 
bude zameraná na nadnárodnú 
vzdelávaciu mobilitu žiakov, mládeže 
a pracovníkov; na strategické partnerstvá 
medzi organizáciami, zainteresovanými 
stranami a inštitúciami v rámci Európy 
a na opatrenia na podporu rozvoja 
a vykonávania politiky. Primárne 
prioritné ciele investovania týkajúce sa 
politiky súdržnosti budú: vzdelávanie, 
odborná príprava týkajúca sa trhu práce, 
mobilita dospelých študentov.
2.5.3 Okrem toho sa zlepšené výsledky 
dosiahnu prostredníctvom podporovania 
komplementárnosti financovania mobility 
a financovania činností, ktoré začleňujú 
do bežnej praxe osvedčené postupy 
a inovatívne projekty identifikované na 
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úrovni EÚ v rámci programu Erasmus 
pre všetkých. Národné agentúry založené 
v rámci tohto programu môžu prispievať 
k dosiahnutiu tejto koordinácie.

2.6 CEF + TENs, energetické 
a telekomunikačné siete
2.6.1 S cieľom maximalizovať európsku 
pridanú hodnotu musia byť EFRR 
a Kohézny fond, transeurópske siete 
a Nástroj na prepojenie Európy (CEF) 
plánované v úzkej spolupráci, aby sa 
zabezpečili optimálne spojenia rôznych 
druhov infraštruktúry (v doprave, 
energetike a telekomunikáciách) na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni a v rámci Únie. Musí sa zabezpečiť 
maximálny pákový účinok finančných 
prostriedkov pre projekty s európskym 
rozmerom a rozmerom jednotného trhu, 
najmä prioritných dopravných, 
energetických a digitálnych sietí.
2.6.2 Takisto, ako je potrebné ucelene 
plánovať vnútroštátnu infraštruktúru aj 
so zohľadnením cezhraničných spojení 
Únie a vývojom spojení v rámci regiónov 
členského štátu, plány musia byť založené 
na skutočnej a plánovanej požiadavke na 
dopravu a identifikovať chýbajúce 
spojenia a prekážky. Investície 
v regionálnych sieťach do komplexnej 
siete a do základnej transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry (TEN-T) musia 
zabezpečiť, že mestské a vidiecke oblasti 
budú mať úžitok z príležitostí 
poskytnutých hlavnými sieťami.
2.6.3 Prioritizácia investícií, ktorých vplyv 
siaha za hranice určitého členského štátu, 
musí byť koordinovaná s plánovaním 
TEN-T tak, aby boli investície EFRR 
a Kohézneho fondu do dopravnej 
infraštruktúry v plnom súlade 
s usmerneniami TEN-T, v ktorých sa 
vymedzujú dopravné priority Únie 
vrátane: riešenia výzvy týkajúcej sa zmeny 
klímy, budúceho vývoja integrovanej siete 
TEN-T a koncepcie multimodálnych 
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koridorov.
2.6.4 V bielej knihe Komisie o doprave1 sa 
stanovuje vízia konkurencieschopného 
dopravného systému efektívne 
využívajúceho zdroje so zdôraznením, že 
v sektore dopravy je nevyhnutné podstatné 
zníženie skleníkových plynov. Pre fondy, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, to znamená 
zameranie sa na udržateľné formy 
dopravy a investovanie v oblastiach, ktoré 
prinášajú najväčšiu európsku pridanú 
hodnotu, napríklad transeurópske siete. 
Po ich identifikovaní sa investíciám musia 
priradiť priority podľa ich príspevku 
k mobilite, udržateľnosti, znižovaniu 
emisií skleníkových plynov 
a k jednotnému európskemu dopravnému 
priestoru.

2.6.5 Členské štáty a regióny musia 
investície zamerať na budovanie novej 
infraštruktúry a zlepšovanie kapacity 
existujúcej infraštruktúry pomocou 
podstatnej modernizácie.
2.6.6 Pokiaľ ide o námornú dopravu, 
musia sa vyvinúť prístavy ako efektívne 
vstupné a výstupné body prostredníctvom 
úplnej integrácie s pozemnou 
infraštruktúrou. Priorita sa musí klásť na 
projekty týkajúce sa prístupu k prístavom 
a spojeniam vo vnútrozemí. Rozvoj 
vnútrozemských vodných ciest musí 
posilniť ich prispenie k udržateľným 
európskym nákladným dopravným 
sieťam.
2.6.7 Musí sa vyvinúť úsilie 
o komplementárnosť najmä medzi 
investíciami do infraštruktúry z EFRR 
a z Kohézneho fondu pod spoločným 
riadením a z Nástroja na prepojenie 
Európy (CEF), ktorý je priamo riadeným 
nástrojom s konkurenčným výberom 

                                               
1 „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného 
systému efektívne využívajúceho zdroje“ COM(2011) 144 v konečnom znení.
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projektov. CEF bude financovať projekty 
v základnej sieti (strategicky 
najdôležitejšie časti komplexnej siete), 
ktoré majú najvyššiu európsku pridanú 
hodnotu a javia sa ako najkomplexnejšie 
so zreteľom na TEN-T, pokiaľ ide 
o vykonávanie: chýbajúce cezhraničné 
spojenia, kľúčové úzke miesta 
a multimodálne uzly. Kohézny fond bude 
zameraný na projekty s vysokou 
európskou pridanou hodnotou na 
odstraňovanie problémov v dopravných 
sieťach podporou infraštruktúry TEN-T, 
a to pre základnú aj pre komplexnú sieť.
2.6.8 Kohézny fond a štrukturálne fondy 
budú zabezpečovať miestne a regionálne 
infraštruktúry a ich spojenia s prioritnými 
sieťami Únie aj v oblastiach energetiky 
a telekomunikácií.
2.6.9 CEF je doplňujúci ku Kohéznemu 
fondu a štrukturálnym fondom, lebo 
prispieva k dosiahnutiu cieľov 
regionálneho a miestneho rozvoja, pokiaľ 
ide o infraštruktúru, s cieľom zabezpečiť 
maximálnu pridanú hodnotu pre funkčný, 
integrovaný jednotný trh a pre sociálnu, 
hospodársku a územnú súdržnosť.

2.7 IPA, ENPI, ERF
2.7.1 Musí sa vyvinúť úsilie na zvýšenie 
synergií medzi externými nástrojmi 
a politikou súdržnosti s cieľom zlepšiť 
účinnosť dosahovania početných cieľov 
politiky Únie. Musí sa stavať najmä na 
synergiách a komplementárnosti, pokiaľ 
ide o Európsky rozvojový fond (ERF), 
nástroj predvstupovej pomoci (IPA) 
a nástroj európskeho susedstva 
a partnerstva (ENPI).
2.7.2 Musí sa zabezpečiť hlbšia územná 
integrácia, synergie medzi činnosťami 
územnej spolupráce v rámci politiky 
súdržnosti a nástrojov európskeho 
susedstva a partnerstva. Potenciál na 
vytvorenie komplementárnosti medzi 
týmito nástrojmi je najsilnejší, pokiaľ ide 
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o činnosti cezhraničnej spolupráce. 
Členské štáty preto musia zabezpečiť, aby 
boli existujúce činnosti spojené 
s novovytvorenými európskymi 
zoskupeniami územnej spolupráce 
s osobitným zreteľom na koordináciu 
a výmenu osvedčených postupov.

3. Mechanizmus na koordináciu fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach

3.1 Členské štáty a regióny musia 
zabezpečiť, že zásahy financované 
z fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, vytvoria 
synergie a povedú k zníženiu 
administratívnych nákladov a záťaže 
v praxi.
3.2 Ministerstvá a riadiace orgány 
zodpovedné za vykonávanie fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musia úzko 
spolupracovať na príprave, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení zmluvy 
o partnerstve a programov. Musia najmä:
a) identifikovať oblasti zásahu, v ktorých 
možno fondy, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
spojiť doplňujúcim spôsobom na 
dosiahnutie tematických cieľov 
stanovených v tomto nariadení;
b) podporovať, aby riadiace orgány 
zodpovedné za jeden z fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, zapojili iné riadiace 
orgány a príslušné ministerstvá do vývoja 
podporných schém na účel zabezpečenia 
synergií a s cieľom vyhnúť sa 
prekrývaniu;
c) zriadiť spoločné monitorovacie výbory 
pre programy vykonávajúce fondy, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, a rozvoj 
iných spoločných riadiacich 
a kontrolných opatrení, aby sa 
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zjednodušila koordinácia medzi orgánmi 
zodpovednými za vykonávanie fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach;
d) využívať spoločné riešenia 
elektronickej verejnej správy zamerané na 
žiadateľov a príjemcov a jednotné 
kontaktné miesta na účel poradenstva 
týkajúceho sa príležitostí podpory 
prostredníctvom každého fondu z fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach;
e) zabezpečiť dostupnosť týchto fondov 
pre MSP.

4. Priority územnej koordinácie 
(cezhraničnej, nadnárodnej 
a medziregionálnej)

4.1 Veľký potenciál regionálneho rozvoja, 
tvorby pracovných miest a súdržnosti 
spočíva v spolupráci, ktorá prekračuje 
administratívne hranice a usiluje sa 
o prekonávanie prírodných hraníc. 
Spolupráca založená na spoločnej potrebe 
na spoločnom území je často 
najúčinnejšia.
4.2 Cezhraničná spolupráca vyplýva zo 
záväzku, že mnohé výzvy sa nezastavia na 
administratívnych hraniciach. Účinná 
reakcia si vyžaduje spoločnú akciu na 
základe spolupráce a výmeny znalostí na 
príslušnej územnej úrovni. 
4.3 Okrem toho je možné zakorenený 
potenciál pohraničných regiónov využiť 
prostredníctvom miestne orientovaných 
podporných opatrení.
4.4 Dve existujúce makroregionálne 
stratégie pripravili cestu pre 
organizovanie zainteresovaných strán do 
spoločných akcií na vhodnej územnej 
úrovni. Stratégie zvýšili pochopenie 
nevyhnutnosti spolupráce v riešení 
problémov, ktoré nie je schopný vyriešiť 
len jeden členský štát, ako napríklad 
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čistenie Baltského mora alebo Dunaja. 
Makroregionálne stratégie a iné formy 
územnej spolupráce môžu byť 
podporované z EFRR a ESF a špecifické 
podmienky podpory pre makroregionálne 
stratégie musia byť uvedené 
v programoch.
4.5 Je potrebné, aby bolo prekonávanie 
prekážok súčasťou programovania 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach – ciele 
existujúcich makroregionálnych stratégií 
sa musia odzrkadliť v analýze potrieb 
a určovaní cieľov príslušných operačných 
programov začínajúc etapou plánovania. 
Uvedené stratégie by neslúžili svojmu 
účelu, pokiaľ makroregionálne stratégie 
nebudú súčasťou strategického 
plánovania v programoch politiky 
súdržnosti v príslušných regiónoch 
a členských štátoch.
4.6 Členské štáty a regióny musia zároveň 
zabezpečiť, aby programy územnej 
spolupráce účinne prispievali k cieľom 
stratégie Európa 2020. Členské štáty 
a regióny preto môžu posilniť spoluprácu, 
ako aj vyskúšať, overiť v praxi a zaviesť 
nové riešenia, pričom sa ubezpečia, že 
spolupráca je organizovaná tak, aby sa 
podporovali všeobecnejšie politické ciele. 
V prípade potreby sa musí použiť územná 
spolupráca na cezhraničné spojenie 
politických činiteľov, aby spolupracovali 
v záujme prekonávania spoločných 
problémov.
4.7 Členské štáty a regióny musia vnímať 
programy územnej spolupráce v prvom 
rade ako užitočné nástroje na 
prekonávanie prekážok spolupráce, ktoré 
by zase podporili politické ciele 
vnútroštátnej a regionálnej politiky 
s vplyvom presahujúcim oblasť 
programu.

Or. en



PE491.157v02-00 76/97 AM\906345SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 537
Ádám Kósa
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Príloha -I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha -I
Spoločný strategický rámec

Účelom tohto rámca je slúžiť ako 
prostriedok na koordináciu, integráciu 
a vyváženie cieľov rôznych politík 
v osobitných regionálnych kontextoch 
v súlade s článkom 10, a najmä ako 
prostriedok na koordináciu a vyváženie 
investičných priorít s tematickými cieľmi 
stanovenými v článku 9.

1. Horizontálne zásady a prierezové výzvy

1.1 Partnerstvo a viacúrovňové riadenie 
1.1.1 Zásada viacúrovňového riadenia 
vyžaduje koordinovaný postup vykonaný 
v súlade so zásadami subsidiarity, 
proporcionality a v partnerstve. Musí byť 
takisto vo forme operačnej 
a inštitucionalizovanej spolupráce, najmä 
so zreteľom na vypracovanie 
a vykonávanie politík Únie. Výslovný 
odkaz na zásadu viacúrovňového riadenia 
v tomto nariadení predstavuje posilnenie 
uvedenej zásady a poskytuje pridanú 
hodnotu pre samotnú politiku súdržnosti.
1.1.2 Zásada viacúrovňového riadenia sa 
musí dodržiavať s cieľom umožniť 
sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť a vykonávanie priorít Únie 
v oblasti inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu.
1.1.3 S cieľom zabezpečiť účinné 
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viacúrovňové riadenie musia členské štáty 
a regióny vykonať tieto opatrenia:
a) vykonávať partnerstvo v súlade 
s Európskym kódexom správania 
uvedeným v článku 5; 
b) zaviesť mechanizmy na koordináciu 
v rámci rôznych úrovní riadenia v súlade 
s príslušnými systémami ústavných 
právomocí;
c) pravidelne podávať správu 
o vykonávaní partnerstva;
d) členské štáty a riadiace orgány by mali 
využiť časť svojej technickej pomoci zo 
súčasného a nasledujúceho 
programovacieho obdobia na 
zabezpečenie toho, aby partneri, najmä 
malé miestne orgány, hospodárski 
a sociálni partneri a mimovládne 
organizácie, mali potrebnú kapacitu na 
účasť na príprave, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení zmluvy 
o partnerstve a programov.
1.1.5 Partnerstvá musia byť organizované 
vo všetkých fázach používania fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, tak, aby sa 
regionálne a miestne orgány priamo 
zapojili do prípravy zmlúv o partnerstve 
a programov a tiež do prípravy, 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
uvedených programov. Musia byť 
zahrnutí aj sociálni a hospodárski 
partneri, ostatné verejné orgány, ako aj 
orgány zastupujúce občiansku spoločnosť 
vrátane partnerov z oblasti životného 
prostredia, mimovládnych organizácií 
a subjektov zodpovedných za 
presadzovanie rovnosti a nediskriminácie, 
aby sa partnerstvo zabezpečilo vo všetkých 
fázach vykonávania politík.

1.2 Trvalo udržateľný rozvoj 
1.2.1 Zásada trvalo udržateľného rozvoja 
stanovená v článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ) sa vzťahuje na koncepciu 
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pokroku, podľa ktorej majú byť sociálne, 
hospodárske a environmentálne úvahy 
súčasťou zohľadnenia dobrých životných 
podmienok a lepšej kvality života pre 
súčasné a budúce generácie.
1.2.2 Úvahy o trvalo udržateľnom rozvoji, 
ako aj zásada „znečisťovateľ platí“, 
musia byť preto neoddeliteľnou súčasťou 
každého plánu, od návrhu po vykonanie 
a od monitorovania po hodnotenie. 
Neuplatnenie zásady „znečisťovateľ 
platí“ môže byť povolené iba 
vo výnimočných prípadoch a za 
predpokladu uplatňovania jasných 
opatrení na zmiernenie vplyvu.
1.2.3 Členské štáty a regióny musia na 
riešenie komplexných výziev, ktorým 
čelia, využívať všetky dostupné nástroje 
politiky Únie. Na riešenie zmeny klímy 
musia byť zdroje zamerané najmä na 
preventívne opatrenia a opatrenia na 
zmiernenie vplyvu. Akákoľvek nová 
investícia, ktorá sa uskutoční s podporou 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musí byť 
takej povahy, že je vo svojej podstate 
odolná voči vplyvu zmeny klímy 
a prírodným katastrofám.
1.2.4 Musí sa pokračovať vo veľkých 
investíciách do infraštruktúr členských 
štátov a regiónov z EFRR a KF, aby sa 
splnili požiadavky rámcovej smernice 
o vode1 a iných príslušných smerníc. 
Keďže existujú technologické riešenia 
zamerané na prispievanie k udržateľným 
opatreniam a nové vznikajú, EFRR by 
mal naďalej poskytovať podporu na 
výskum v tejto oblasti. Táto podpora musí 
byť zameraná na doplnenie opatrení, na 
ktoré sa vzťahuje program Horizont 2020. 
Finančné prostriedky na opatrenia 
v oblasti biodiverzity sa môžu poskytnúť 
z EPFRV a EFNRH. EPFRV sa môže 
použiť aj na poskytnutie podpory 
pôdohospodárom v prípade, že povinné 

                                               
1 Odkaz na Ú. v. .......smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000.
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požiadavky týkajúce sa životného 
prostredia vedú k znevýhodneniam 
konkrétnych oblastí.

1.2.5 Presadzovanie trvalo udržateľného 
rozvoja nesmie byť technickým úkonom. 
S cieľom zabezpečiť začlenenie tohto 
cieľa do prevádzkovania fondov, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, v praxi, musia riadiace 
orgány riadne a konzistentne 
zohľadňovať tento cieľ počas celého 
životného cyklu programu a musia 
aktívnejšie pristupovať k znižovaniu 
nepriaznivých účinkov intervencií na 
životné prostredie okrem iného 
vykonaním týchto opatrení:
a) nasmerovanie investícií smerom 
k možnostiam, ktoré využívajú zdroje 
najefektívnejšie,
b) dôsledné zváženie potreby investícií, ak 
majú uvedené investície značný negatívny 
vplyv na životné prostredie,
c) zohľadňovanie dlhodobého hľadiska, 
pokiaľ ide o porovnanie nákladov 
životného cyklu alternatívnych metód 
investovania, 
d) zvýšené využívanie zeleného verejného 
obstarávania,
e) smerovanie investícií na dostupnosť 
pre všetkých používateľov, čo prispeje 
k bezbariérovému prostrediu pre osoby so 
zdravotným postihnutím.

1.3 Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácie 
1.3.1 Členské štáty a regióny musia zvýšiť 
úsilie na odstránenie nerovností 
a podporu rovnosti mužov a žien, ako aj 
na boj proti akejkoľvek diskriminácii na 
základe pohlavia, rasy alebo etnického 
pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie vo všetkých fázach 
využívania fondov, na ktoré sa vzťahuje 
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nariadenie o spoločných ustanoveniach.
1.3.2 Členské štáty a regióny musia 
presadzovať cieľ rovnosti mužov a žien 
a musia prijať vhodné opatrenia na 
predchádzanie akejkoľvek diskriminácii 
počas prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia 
prevádzkovania programov 
spolufinancovaných fondmi, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, a jasne stanoviť opatrenia 
na zohľadnenie tejto zásady 
v programoch.
1.3.3 Vyššia účasť žien na trhu práce, a to 
v pozícii zamestnávateľov aj 
zamestnancov, by posilnila hospodárstvo 
Únie. Uvoľnenie potenciálu na takýto 
nárast činnosti zvýšením miery 
zamestnanosti žien je nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 
v oblasti zamestnanosti. Prekážky týkajúce 
sa účasti žien na trhu práce sa preto 
musia v plnej miere riešiť. Členské štáty 
a regióny musia zabezpečiť, aby okrem 
ESF a EFRR, KF, EFNRH a EPFRV aj 
finančné činnosti, ktorými sa podporuje 
hospodárska nezávislosť žien, prispeli 
k dosiahnutiu vhodnej rovnováhy medzi 
prácou a rodinným životom a podporovali 
príležitosti žien ako podnikateliek.
1.3.4 Monitorovanie a hodnotenie 
programov pomôže zmerať vplyv 
očakávaných prínosov fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, v oblasti rodovej rovnosti.

1.4 Dostupnosť
1.4.1 Všetky výrobky a služby, ktoré sa 
ponúkajú verejnosti a sú 
spolufinancované z fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, musia byť dostupné. 
Najmä zabezpečenie a podporovanie,
s vhodnými opatreniami prijatými 
členskými štátmi, bezprekážkového 
zastavaného prostredia, dopravy, 
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informačných a komunikačných 
technológií je nevyhnutné na účel 
začlenenia znevýhodnených skupín 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím, 
v súlade s Dohovorom OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. 
1.4.2 Je veľmi dôležité, aby sa správne 
riešili potreby znevýhodnených skupín 
s cieľom umožniť im lepšie začlenenie na 
trhu práce a úplnú účasť na živote 
spoločnosti.
1.4.3 Členské štáty a regióny musia ďalej 
podporovať sociálnu súdržnosť na 
rovnakej úrovni ako hospodársku 
a územnú súdržnosť v rámci všetkých 
regiónov EÚ, ak má stratégia Európa 
2020 splniť svoje ciele.

1.5 Demografia
1.5.1 Prispôsobenie sa demografickej 
zmene je jednou z kľúčových výziev, 
ktorým budú členské štáty a regióny čeliť 
v najbližších desaťročiach. Kombinácia 
nižšieho podielu pracujúceho 
obyvateľstva a vyššieho podielu 
dôchodcov spôsobí ďalší tlak na sociálne 
systémy členských štátov a na 
hospodársku konkurencieschopnosť 
Únie.
1.5.2 Demografická zmena spôsobuje 
vznik nových výziev. Tento demografický 
vývoj sa musí analyzovať a riešiť najmä 
na regionálnej a miestnej úrovni vždy, 
keď sa prejavia rôzne trendy vývoja. 
Členské štáty a regióny sa musia 
spoliehať na to, že prostredníctvom 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, sa vyvinú 
stratégie na mieru na riešenie 
demografických otázok a vytváranie 
príležitostí na rozvíjanie „striebornej 
ekonomiky“.
1.5.3 Zlepšenie pracovných príležitostí pre 
starších ľudí prinesie veľké množstvo 
výhod ľuďom vrátane mladších ľudí so 
zdravotným postihnutím, spoločenstvám 
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a verejným rozpočtom. Členské štáty 
a regióny musia použiť fondy, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, na prijatie opatrení na 
zjednodušenie začlenenia všetkých 
vekových skupín. Čo najlepšie využitie 
všetkých existujúcich ľudských zdrojov 
vrátane úsilia na boj s nezamestnanosťou 
mladých ľudí odzrkadľuje jednu 
z okamžitých úloh fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, v oblasti prínosu 
k maximalizovaniu potenciálu celého 
obyvateľstva Únie. Tento cieľ sa dosiahne 
prostredníctvom zlepšenia prístupu 
k minimálnych úrovniam a kvalite 
vzdelania a zlepšením štruktúr sociálnej 
podpory. Aj investície do infraštruktúr 
v oblasti zdravotníctva by slúžili cieľu 
dlhého a zdravého pracovného života pre 
všetkých občanov Únie. 
1.5.4 Členské štáty a regióny musia 
v navrhovaní svojich programov 
zohľadňovať dlhodobé výzvy 
demografickej zmeny. V regiónoch, ktoré 
sú najviac ovplyvnené demografickou 
zmenou, sa musia určiť opatrenia na:
a) podporu demografickej obnovy 
prostredníctvom lepších podmienok pre 
rodiny a zlepšenej rovnováhy medzi 
pracovným a rodinným životom; 
b) zvýšenie zamestnanosti; zvýšenie 
produktivity a ekonomickej výkonnosti 
prostredníctvom investovania do vzdelania 
a výskumu;
c) zameranie sa na primeranosť a kvalitu 
vzdelania a štruktúr sociálnej podpory
a
d) zabezpečenie nákladovo efektívneho 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
sociálnych služieb a dlhodobej 
starostlivosti vrátane investovania do 
infraštruktúry.

1.6 Integrovaný prístup 
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1.6.1 Integrovaný prístup je rozhodujúci 
na účel účinnej reakcie na výzvy, ktorým 
čelia členské štáty a regióny. Uvedené 
výzvy súvisia s vplyvmi: globalizácie, 
environmentálnych a energetických 
záujmov, problémov týkajúcich sa 
starnutia a demografickej zmeny, 
požiadaviek na technologickú 
transformáciu a inováciu a nerovnosti 
príjmov a sociálnej segregácie. 
Komplikovaná a vzájomne previazaná 
povaha týchto otázok znamená, že 
riešenia musia byť integrované, 
viacodvetvové a viacdimenzionálne, aby 
mohli byť úspešné. 
1.6.2 V tejto súvislosti fondy, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, spájajú silu rôznych 
fondov EÚ do integrovaných balíkov, 
ktoré sú prispôsobené tak, aby spĺňali 
miestne a regionálne špecifické potreby.
1.6.3 Pri vyvíjaní svojich stratégií 
a programov s cieľom identifikovať 
najvhodnejšie zásahy musia členské štáty 
a regióny venovať osobitnú pozornosť 
prevládajúcim územným, štrukturálnym 
a inštitucionálnym charakteristikám, ako 
napríklad príslušné siete regiónu, modely 
zamestnanosti a mobilita pracovnej sily, 
prepojenia mesta a vidieka, miestne 
vzájomné závislosti medzi rôznymi 
sektormi, kultúrne dedičstvo; starnutie 
a demografické zmeny atď.
1.6.4 Členské štáty a regióny musia 
analyzovať, aké sú hlavné spoločenské 
výzvy, ktorým čelia. V reakcii na tieto 
výzvy musia zvážiť aj otázku, ktoré 
konkrétne aspekty dobrých životných 
podmienok svojich občanov chcú 
ovplyvniť a zlepšiť prostredníctvom 
politiky, a ako sa má politika navrhnúť 
a vykonávať v konkrétnom kontexte 
príslušného členského štátu alebo 
regiónu. 
1.6.5 V snahe posilniť dobré politiky, 
ktoré sú vytvorené na mieru osobitným 
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regionálnym potrebám, musia členské 
štáty a regióny ďalej vyvíjať integrovaný 
územný prístup k návrhu a vykonávaniu 
politiky so zohľadnením relevantných 
aspektov súvislostí, ale so zameraním sa 
v zásade na tieto ústredné prvky:
a) hodnotenie potenciálu rozvoja 
a kapacity stratégie Európa 2020 
v regióne; 
b) posúdenie výziev týkajúcich sa rozvoja, 
ktorým čelí región, ako aj jeho schopnosti 
riešiť ich;
c) zváženie vhodného územného rozsahu 
a kontextu na návrh a vykonávanie 
politiky podľa zásady subsidiarity;
d) návrh opatrení viacúrovňového 
riadenia potrebných na zabezpečenie 
účinného vykonávania politiky;
e) výber vhodných ukazovateľov výsledku 
a výstupu, ktoré sa použijú na 
monitorovanie a hodnotenie politiky.

2. Synergie a koordinácia fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, s nástrojmi 
iných politík EÚ

2.1 Úvod
2.1.1 V snahe dosiahnuť optimálne 
výsledky trvalo udržateľného rastu 
a rozvoja v praxi je dôležité koordinovať 
všetky politiky Únie a súvisiace nástroje, 
ktoré plnia úlohu v dosahovaní 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a lepšie vyváženého územného 
rozvoja v EÚ. Musí sa to premietnuť do 
lepšej koordinácie medzi rozpočtom Únie 
a rozpočtami členských štátov na úrovni 
štátu a nižších úrovniach štátnej správy vo 
financovaní spoločných politických 
priorít, ako aj do lepšej vertikálnej 
spolupráce medzi EÚ a vnútroštátnymi 
a regionálnymi subjektmi.
2.1.2 Synergie a koordinácia v sebe 
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nezahŕňajú povrchne zovšeobecňujúce 
jednostranné riešenia. V tejto súvislosti je 
potrebné vykonať hlbšiu analýzu vplyvu 
politík Únie v regiónoch a na súdržnosť 
s cieľom podporovať účinnú súčinnosť 
a identifikovať a podporovať 
najvhodnejšie európske opatrenia 
zamerané na podporu investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni.
2.1.3 Členské štáty a regióny musia 
zabezpečiť konzistentnosť v etapách 
programovania a vykonávania medzi 
zásahmi podporovanými z fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, a cieľmi 
iných politík EÚ. Na tento účel sa musia 
usilovať:
a) identifikovať a využívať 
komplementárnosti medzi rôznymi 
nástrojmi Únie na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni, a to v etape 
plánovania aj počas vykonávania; 
b) optimalizovať existujúce štruktúry 
a v prípade potreby vytvoriť nové, ktoré 
umožnia strategickú identifikáciu priorít 
rôznych nástrojov a štruktúr na 
koordináciu na vnútroštátnej úrovni, 
zabránia zdvojeniu úsilia a určia oblasti, 
v ktorých je potrebná ďalšia finančná 
podpora;
c) úplne využiť potenciál na spojenie 
podpory z rôznych nástrojov na podporu 
jednotlivých operácií a úzko 
spolupracovať so subjektmi 
zodpovednými za vykonávanie iných 
vnútroštátnych nástrojov s cieľom 
poskytnúť ucelené a racionalizované 
možnosti financovania pre príjemcov.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Je nevyhnutné posilniť synergie 
a komplementárnosť medzi politikou 
súdržnosti a Horizontom 2020 a zároveň 
určiť jasné rozdelenie oblastí intervencie 
medzi nimi.
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2.2.2 Členské štáty a regióny musia 
rozvíjať najmä vnútroštátnu alebo 
regionálnu výskumnú a inovačnú 
stratégiu pre inteligentnú špecializáciu 
v súlade s národným programom 
reforiem. Uvedené stratégie sa musia 
rozvíjať v úzkej spolupráci medzi 
vnútroštátnymi alebo regionálnymi 
riadiacimi orgánmi a orgánmi, ktorých sa 
Horizont 2020 priamo týka, ale aj so 
zapojením zainteresovaných strán, ako sú 
univerzity a inštitúcie vyššieho 
vzdelávania, miestny priemysel a sociálni 
partneri. Pokiaľ ide o dostupnosť 
a bezbariérové prostredie a služby, 
zainteresované strany zastupujúce ľudí so 
zdravotným postihnutím by mali byť 
zapojené do vykonávania inovačných 
stratégií, v ktorých sa premietajú potreby 
starších ľudí v oblasti podporovania 
myšlienky „univerzálneho dizajnu“ pre 
všetkých. V uvedených inovačných 
stratégiách sa musia zohľadniť opatrenia 
smerujúce k Horizontu 2020 a opatrenia, 
ktoré z neho vyplývajú.
2.2.3 Opatrenia smerujúce k príprave 
účasti regionálnych účastníkov výskumu 
a rozvoja na projektoch Horizont 2020 
(„cesty k excelentnosti“) budú vyvinuté 
prostredníctvom budovania kapacít. Musí 
sa posilniť komunikácia a spolupráca 
medzi vnútroštátnymi kontaktnými 
miestami a riadiacimi orgánmi fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, najmä so 
zreteľom na akékoľvek projekty Horizont 
2020 z užšieho výberu, ktoré neboli 
financované z dôvodu nedostatku zdrojov.
2.2.4 Vyplývajúce opatrenia musia 
zabezpečiť prostriedky na využívanie 
a rozširovanie výsledkov výskumu 
a inovácií vyplývajúcich z Horizontu 2020 
na trhu a môžu zahŕňať: pilotné 
zariadenia a demonštračné miesta, 
overenie koncepcie a počiatočné 
financovanie, nástroje rozvoja, aplikovaný 
výskum, schopnosti priemyselných 
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a technologických transferov a podpory 
klastrov.
2.2.5 Musí sa poskytnúť spoločná 
podpora vnútroštátnym a regionálnym 
orgánom na navrhovanie a vykonávanie 
týchto inovačných stratégií, ktorá môže 
zahŕňať: podporu na určenie príležitostí 
na spoločné financovanie infraštruktúr 
výskumu a inovácie európskeho záujmu, 
podporu medzinárodnej spolupráce, 
metodologickú podporu prostredníctvom 
partnerských hodnotení, výmenu 
osvedčených postupov a odbornú prípravu 
v rámci regiónov.
2.2.6 Členské štáty a regióny musia zvážiť 
tieto doplňujúce opatrenia zamerané na 
odhaľovanie ich potenciálu v oblasti 
excelentnosti a inovácie, a to spôsobom, 
ktorý dopĺňa a vytvára synergie 
s Horizontom 2012:
a) spájanie vznikajúcich centier 
excelentnosti a inovačných regiónov 
v menej rozvinutých členských štátoch 
s partnermi s vedúcim postavením v iných 
častiach Európy;
b) vytváranie spojení s inovačnými 
klastrami a uznanie excelentnosti v menej 
rozvinutých regiónoch;
c) zriaďovanie tzv. predsedov Európskeho 
výskumného priestoru s cieľom 
pritiahnuť výnimočných akademických 
pracovníkov
 a
d) podpora prístupu k medzinárodným 
sieťam pre výskumníkov a novátorov.

2.3 Program LIFE
2.3.1 Synergie s nástrojmi politiky Únie 
(finančnými aj nefinančnými nástrojmi), 
ktoré slúžia na zmierňovanie zmeny 
klímy, ochranu životného prostredia 
efektívne využívanie zdrojov, sa musia 
využívať vždy, keď je to možné.
2.3.2 Keďže sa programami bude 



PE491.157v02-00 88/97 AM\906345SK.doc

SK

prispievať k cieľom udržateľného rastu 
prostredníctvom výraznejšieho 
tematického zamerania a posilnenou 
zásadou trvalo udržateľného rozvoja, 
synergie uvedené v bode 2.3.1 sú späté 
s regulačným rámcom fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach.
2.3.3 Musia sa presadzovať synergie 
s programom LIFE, najmä 
s integrovanými projektmi v oblasti 
prírody (ako sú ekosystémové služby 
a biodiverzita), vody, odpadu, ovzdušia, 
zmiernenia zmeny klímy 
a prispôsobovania sa zmene klímy. 
Koordinácia s programom LIFE musí byť 
zabezpečená prostredníctvom 
podporovania projektov, ktoré majú 
komplementárny charakter, ako aj 
podporovaním využívania riešení, 
spôsobov a prístupov uznaných v rámci 
programu LIFE.
2.3.4 Musí sa podporovať používanie 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (EIA), hodnotenia vplyvu na 
trvalú udržateľnosť (SIA), strategického 
environmentálneho hodnotenia (SEA) 
a iných príslušných nástrojov, najmä 
zaoberajúcich sa kvalitou a rozširovaním 
bezbariérového prostredia a služieb, aby 
sa zohľadnila strata biodiverzity a účinky 
zmeny klímy na územné plánovanie 
(vrátane makroregionálnych stratégií) 
a regionálne a miestne rozhodovanie.
2.3.5 S cieľom vytvoriť ekologickejšie 
hospodárstvo musia členské štáty 
a regióny podporovať ekologickú 
infraštruktúru, ekologické inovácie 
a prijímanie inovačných technológií.
2.3.6 Budovanie kapacít je predpokladom 
vykonávania týchto činností a musí sa 
ním zlepšovať potenciál a rozvíjať 
zručnosti v miestnych aj regionálnych 
orgánoch a partnerov.
2.3.7. Vzhľadom na to, že v oblasti 
environmentálnych výziev sa 



AM\906345SK.doc 89/97 PE491.157v02-00

SK

nedodržiavajú administratívne hranice, je 
mimoriadne dôležitá cezhraničná, 
medziregionálna a nadnárodná 
spolupráca medzi európskymi, 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, pokiaľ ide o ochranu 
biodiverzity a prírodných zdrojov 
v regiónoch. Lepšie využívanie potenciálu 
územnej spolupráce a výmen informácií, 
skúseností a osvedčených postupov by 
významne prispelo k dosiahnutiu cieľov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou.
2.3.8 Okrem toho sa financovanie 
z fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musí 
koordinovať pomocou podpory 
z programu NER 300, ktorý využíva 
príjmy z aukcie kvót v rámci systému EÚ 
obchodovania s emisiami.1

2.4 ERASMUS pre všetkých
2.4.1 Synergie medzi fondmi, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, a programom Erasmus 
pre všetkých sa musia zvýšiť, aby sa 
maximalizoval vplyv investovania do ľudí. 
Z uvedených investícií budú mať 
zásadným spôsobom prospech jednotlivci 
aj spoločnosť ako celok, lebo sa tak 
prispeje k rastu a prosperite. Programom 
Erasmus pre všetkých sa podporujú len 
nadnárodné projekty, keďže politika 
súdržnosti má výraznejší regionálny 
rozmer. Členské štáty a regióny sa 
podporujú, aby skúšali nástroje a metódy, 
ktoré sú výsledkom nadnárodnej 
spolupráce prostredníctvom programu 
Erasmus pre všetkých, a aby ich potom 
vykonávali na svojom území 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39 – 48 2010/670/EÚ: Návrh rozhodnutia Komisie z 3. novembra 2010, ktorým 
sa ustanovujú kritériá a opatrenia financovania komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je 
environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov 
využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES (3010/670/EÚ) Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32 – 46.
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prostredníctvom fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach.
2.4.2 Komisia a členské štáty musia 
zabezpečiť účinnú koordináciu medzi 
politikou súdržnosti a programom 
„Erasmus pre všetkých“ prostredníctvom 
jasného rozlišovania podporovaných 
druhov investovania a cieľových skupín. 
Podpora programu „Erasmus pre 
všetkých“ bude zameraná na nadnárodnú 
a bezprekážkovú vzdelávaciu mobilitu 
študentov, mládeže a pracovníkov bez 
ohľadu na ich zdravotné postihnutie; na 
strategické partnerstvá medzi 
organizáciami a inštitúciami v rámci 
Európy a na opatrenia na podporu 
rozvoja a vykonávania politiky. Primárne 
prioritné ciele investovania týkajúce sa 
politiky súdržnosti budú: vzdelávanie, 
odborná príprava týkajúca sa trhu práce, 
mobilita osôb so zdravotným postihnutím 
a dospelých študentov.
2.4.3 Okrem toho sa zlepšené výsledky 
dosiahnu prostredníctvom podporovania 
komplementárnosti financovania mobility 
a financovania činností, ktoré začleňujú 
do bežnej praxe osvedčené postupy 
a inovatívne projekty identifikované na 
úrovni EÚ v rámci programu Erasmus 
pre všetkých. Národné agentúry založené 
v rámci tohto programu môžu prispievať 
k dosiahnutiu tejto koordinácie.

2.5 CEF + TENs, energetické 
a telekomunikačné siete
2.5.1 S cieľom maximalizovať európsku 
pridanú hodnotu musia byť EFRR 
a Kohézny fond, transeurópske siete 
a Nástroj na prepojenie Európy (CEF) 
plánované v úzkej spolupráci, aby sa 
zabezpečili optimálne spojenia rôznych 
druhov infraštruktúry (v doprave, 
energetike a telekomunikáciách) na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni a v rámci Únie. Musí sa zabezpečiť 
maximálny pákový účinok finančných 
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prostriedkov pre projekty s európskym 
rozmerom a rozmerom jednotného trhu, 
najmä prioritných dopravných, 
energetických a digitálnych sietí. 
2.5.2 Takisto, ako je potrebné ucelene 
plánovať vnútroštátnu infraštruktúru aj 
so zohľadnením cezhraničných spojení 
Únie a vývojom spojení v rámci regiónov 
členského štátu, plány musia byť založené 
na skutočnej a plánovanej požiadavke na 
dopravu a identifikovať chýbajúce 
spojenia a prekážky. Investície 
v regionálnych sieťach do komplexnej 
siete a do základnej transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry (TEN-T) musia 
zabezpečiť, že mestské a vidiecke oblasti 
budú mať úžitok z príležitostí 
poskytnutých hlavnými sieťami.
2.5.3 Prioritizácia investícií, ktorých vplyv 
siaha za hranice určitého členského štátu, 
musí byť koordinovaná s plánovaním 
TEN-T tak, aby boli investície EFRR 
a Kohézneho fondu do dopravnej 
infraštruktúry v plnom súlade 
s usmerneniami TEN-T, v ktorých sa 
vymedzujú dopravné priority Únie 
vrátane: dostupnosti pre starších ľudí, 
ľudí so zníženou pohyblivosťou a pre 
pasažierov so zdravotným postihnutím, 
riešenia výzvy zmeny klímy, budúceho 
rozvoja integrovanej siete TEN-T 
a koncepcie multimodálneho koridoru.
2.5.4 V bielej knihe Komisie o doprave1 sa 
stanovuje vízia konkurencieschopného 
dopravného systému efektívne 
využívajúceho zdroje so zdôraznením, že 
v sektore dopravy je nevyhnutné podstatné 
zníženie skleníkových plynov. Pre fondy, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, to znamená 
zameranie sa na udržateľné formy 
dopravy a investovanie v oblastiach, ktoré 
prinášajú najväčšiu európsku pridanú 
hodnotu, napríklad transeurópske siete. 

                                               
1 „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného 
systému efektívne využívajúceho zdroje“ COM(2011) 144 v konečnom znení.
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Po ich identifikovaní sa investíciám musia 
priradiť priority podľa ich príspevku 
k dostupnosti a bezbariérovej mobilite, 
udržateľnosti, znižovaniu emisií 
skleníkových plynov a k jednotnému 
európskemu dopravnému priestoru.

2.5.5 Členské štáty a regióny musia 
investície zamerať na budovanie novej 
infraštruktúry a zlepšovanie kapacity 
existujúcej infraštruktúry pomocou 
podstatnej modernizácie.
2.5.6 Pokiaľ ide o námornú dopravu, 
musia sa vyvinúť prístavy ako efektívne 
vstupné a výstupné body prostredníctvom 
úplnej integrácie s pozemnou 
infraštruktúrou. Priorita sa musí klásť na 
projekty týkajúce sa prístupu k prístavom 
a spojeniam vo vnútrozemí. Rozvoj 
vnútrozemských vodných ciest musí 
posilniť ich prispenie k udržateľným 
európskym nákladným dopravným 
sieťam.
2.5.7 Musí sa vyvinúť úsilie 
o komplementárnosť najmä medzi 
investíciami do infraštruktúry z EFRR 
a z Kohézneho fondu pod spoločným 
riadením a z Nástroja na prepojenie 
Európy (CEF), ktorý je priamo riadeným 
nástrojom s konkurenčným výberom 
projektov. CEF bude financovať projekty 
v základnej sieti (strategicky 
najdôležitejšie časti komplexnej siete), 
ktoré majú najvyššiu európsku pridanú 
hodnotu a javia sa ako najkomplexnejšie 
so zreteľom na TEN-T, pokiaľ ide 
o vykonávanie: chýbajúce cezhraničné 
spojenia, kľúčové úzke miesta 
a multimodálne uzly. Kohézny fond bude 
zameraný na projekty s vysokou 
európskou pridanou hodnotou na 
odstraňovanie problémov v dopravných 
sieťach podporou infraštruktúry TEN-T, 
a to pre základnú aj pre komplexnú sieť. 
2.5.8 Kohézny fond a štrukturálne fondy 
budú zabezpečovať miestne a regionálne 



AM\906345SK.doc 93/97 PE491.157v02-00

SK

infraštruktúry a ich spojenia s prioritnými 
sieťami Únie aj v oblastiach energetiky 
a telekomunikácií.
2.5.9 CEF je doplňujúci ku Kohéznemu 
fondu a štrukturálnym fondom, lebo 
prispieva k dosiahnutiu cieľov 
regionálneho a miestneho rozvoja, pokiaľ 
ide o infraštruktúru, s cieľom zabezpečiť 
maximálnu pridanú hodnotu pre funkčný, 
integrovaný jednotný trh a pre sociálnu, 
hospodársku a územnú súdržnosť.

2.6 IPA, ENPI, ERF
2.6.1 Musí sa vyvinúť úsilie na zvýšenie 
synergií medzi externými nástrojmi 
a politikou súdržnosti s cieľom zlepšiť 
účinnosť dosahovania početných cieľov 
politiky Únie. Musí sa stavať najmä na 
synergiách a komplementárnosti, pokiaľ 
ide o Európsky rozvojový fond (ERF), 
nástroj predvstupovej pomoci (IPA) 
a nástroj európskeho susedstva 
a partnerstva (ENPI).
2.6.2 Musí sa zabezpečiť hlbšia územná 
integrácia, synergie medzi činnosťami 
územnej spolupráce v rámci politiky 
súdržnosti a nástrojov európskeho 
susedstva a partnerstva. Potenciál na 
vytvorenie komplementárnosti medzi 
týmito nástrojmi je najsilnejší, pokiaľ ide 
o činnosti cezhraničnej spolupráce. 
Členské štáty a regióny preto musia 
zabezpečiť, aby boli existujúce činnosti 
spojené s novovytvorenými európskymi 
zoskupeniami územnej spolupráce 
s osobitným zreteľom na budovanie 
kapacít mimovládnych organizácií, najmä 
zastrešujúcich organizácií, s cieľom 
prístupu k fondom, koordinácie a výmeny 
osvedčených postupov.

3. Mechanizmus na koordináciu fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach

3.1 Členské štáty a regióny musia 
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zabezpečiť, že zásahy financované 
z fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, vytvoria 
synergie a povedú k zníženiu 
administratívnych nákladov a záťaže 
v praxi.
3.2 Ministerstvá a riadiace orgány 
zodpovedné za vykonávanie fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, musia úzko 
spolupracovať na príprave, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení zmluvy 
o partnerstve a programov. Musia najmä:
a) identifikovať oblasti zásahu, v ktorých 
možno fondy, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
spojiť doplňujúcim spôsobom na 
dosiahnutie tematických cieľov 
stanovených v tomto nariadení;
b) podporovať, aby riadiace orgány 
zodpovedné za jeden z fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, zapojili iné riadiace 
orgány a príslušné ministerstvá do vývoja 
podporných schém na účel zabezpečenia 
synergií a s cieľom vyhnúť sa 
prekrývaniu;
c) zriadiť spoločné monitorovacie výbory 
pre programy vykonávajúce fondy, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, a rozvoj 
iných spoločných riadiacich 
a kontrolných opatrení, aby sa 
zjednodušila koordinácia medzi orgánmi 
zodpovednými za vykonávanie fondov, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach;
d) využívať spoločné riešenia 
elektronickej verejnej správy zamerané na 
žiadateľov a príjemcov a jednotné 
kontaktné miesta na účel poradenstva 
týkajúceho sa príležitostí podpory 
prostredníctvom každého fondu z fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach.
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3.3 Mal by sa zaviesť európsky systém 
monitorovania na kontrolu vykonávania 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, a pokroku 
dosiahnutého v plnení cieľov stratégie 
Európa 2020, so zabezpečením zapojenia 
partnerov, ako sa uvádza v článku 5.

4. Priority územnej koordinácie 
(cezhraničnej, nadnárodnej 
a medziregionálnej)

4.1 Veľký potenciál regionálneho rozvoja, 
tvorby pracovných miest a súdržnosti 
spočíva v spolupráci, ktorá prekračuje 
administratívne hranice a usiluje sa 
o prekonávanie prírodných hraníc. 
Spolupráca založená na spoločnej potrebe 
na spoločnom území je často 
najúčinnejšia. 
4.2 Cezhraničná spolupráca vyplýva zo 
záväzku, že mnohé výzvy sa nezastavia na 
administratívnych hraniciach. Účinná 
reakcia si vyžaduje spoločnú akciu na 
základe spolupráce a výmeny znalostí na 
príslušnej územnej úrovni. 
4.3 Okrem toho je možné zakorenený 
potenciál pohraničných regiónov využiť 
prostredníctvom miestne orientovaných 
podporných opatrení.
4.4 Dve existujúce makroregionálne 
stratégie pripravili cestu pre 
organizovanie zainteresovaných strán do 
spoločných akcií na vhodnej územnej 
úrovni. Stratégie zvýšili pochopenie 
nevyhnutnosti spolupráce v riešení 
problémov, ktoré nie je schopný vyriešiť 
len jeden členský štát, ako napríklad 
čistenie Baltského mora alebo Dunaja. 
Makroregionálne stratégie a iné formy 
územnej spolupráce môžu byť 
podporované z EFRR a ESF a špecifické 
podmienky podpory pre makroregionálne 
stratégie musia byť uvedené 
v programoch.
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4.5 Je potrebné, aby bolo prekonávanie 
prekážok súčasťou programovania 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach – ciele 
existujúcich makroregionálnych stratégií 
sa musia odzrkadliť v analýze potrieb 
a určovaní cieľov príslušných operačných 
programov začínajúc etapou plánovania. 
Uvedené stratégie by neslúžili svojmu 
účelu, pokiaľ makroregionálne stratégie 
nebudú súčasťou strategického 
plánovania v programoch politiky 
súdržnosti v príslušných regiónoch 
a členských štátoch.
4.6 Členské štáty a regióny musia zároveň 
zabezpečiť, aby programy územnej 
spolupráce účinne prispievali k cieľom 
stratégie Európa 2020. Členské štáty 
a regióny preto môžu posilniť spoluprácu, 
ako aj vyskúšať, overiť v praxi a zaviesť 
nové riešenia, pričom sa ubezpečia, že 
spolupráca je organizovaná tak, aby sa 
podporovali všeobecnejšie politické ciele. 
V prípade potreby sa musí použiť územná 
spolupráca na cezhraničné spojenie 
politických činiteľov, aby spolupracovali 
v záujme prekonávania spoločných 
problémov.
4.7 Členské štáty a regióny musia vnímať 
programy územnej spolupráce v prvom 
rade ako užitočné nástroje na 
prekonávanie prekážok spolupráce, ktoré 
by zase podporili politické ciele 
vnútroštátnej a regionálnej politiky 
s vplyvom presahujúcim oblasť 
programu.

Or. EN

Odôvodnenie

Účinnú realizáciu partnerstva a zásad monitorovania nie je možné riešiť bez splnomocnenia 
partnerov, najmä partnerov s obmedzenými ľudskými a finančnými zdrojmi. Na hodnotenie 
plánovaných opatrení a investícií sú potrebné osobitné posúdenia vplyvu, pokiaľ ide 
o dostupnosť. V tejto súvislosti je potrebné zahrnúť dostupnosť nepochybne ako kritériá, ktoré 
sa musia splniť na účel vymedzenia udržateľnej investície osobitne pre starnúcu spoločnosť. 
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Myšlienka univerzálneho dizajnu by sa tiež mala použiť, pokiaľ ide o dostupnosť a hodnotiaci 
prístup, ako investícia do budúcnosti.


