
AM\940879SK.doc PE514.644v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2011/0276(COD)

21.6.2013

POZMEŇUJÚCI NÁVRH
543

Návrh správy
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v04-00)

o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a 
rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1083/2006

Návrh nariadenia
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))► Spravodajca 

výboru požiadaného o stanovisko(*):
Ádám Kósa, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

► (*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku



PE514.644v01-00 2/11 AM\940879SK.doc

SK



AM\940879SK.doc 3/11 PE514.644v01-00

SK

AM_Com_LegReport



PE514.644v01-00 4/11 AM\940879SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Príloha V – tabuľka 2 – Podmienky ex ante – Tematické podmienky ex ante

Text predložený Komisiou

Oblasť Podmienka ex ante Kritériá plnenia

1. 
Nediskrimináci
a

Existencia mechanizmu, ktorý 
zabezpečuje účinné vykonávanie 
a uplatňovanie smernice 2000/78/ES 
z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec rovnakého 
zaobchádzania v zamestnaní a povolaní 
a smernice 2000/43/ES z 29. júna 2000, 
ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
rasový alebo etnický pôvod.

– Účinné vykonávanie a uplatňovanie smernice EÚ 2000/78/ES a smernice 
2000/43/ES o nediskriminácii je zaručené prostredníctvom:
– inštitucionálnych dohôd o vykonávaní a uplatňovaní smerníc EÚ 

o nediskriminácii a dohľade nad nimi;
– stratégie odbornej prípravy a informovania zamestnancov zapojených 

do využívania fondov;
– opatrení na posilnenie administratívnej kapacity na vykonávanie a 

uplatňovanie smerníc EÚ o nediskriminácii.

2. Rodová 
rovnosť

Existencia stratégie na podporu rodovej 
rovnosti a mechanizmu, ktorý 
zabezpečuje jej účinné vykonávanie.

– Účinné vykonávanie a uplatňovanie jednoznačnej stratégie na podporu 
rodovej rovnosti sa zabezpečuje prostredníctvom:
– systému pre zhromažďovanie a analýzu údajov a ukazovateľov 

rozdelených podľa pohlavia a vytvorenia rodových politík založených 
na dôkazoch;

– plánu a ex ante kritérií pre začlenenie cieľov rodovej rovnosti pomocou 
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štandardov a usmernení;

– vykonávacích mechanizmov, vrátane zapojenia orgánu pre rodovú 
rovnosť a príslušných skúseností do vypracovania, monitorovania 
a hodnotenia opatrení.

3. Zdravotné 
postihnutie

Existencia mechanizmu, ktorý 
zabezpečuje účinné vykonávanie
a uplatňovanie Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným 
postihnutím.

– Účinné vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím sa zabezpečuje prostredníctvom:
– zavádzania opatrení v súlade s článkom 9 dohovoru OSN s cieľom 

predchádzať, identifikovať a odstrániť prekážky a bariéry prístupu osôb 
so zdravotným postihnutím; 

– inštitucionálnych dohôd o vykonávaní dohovoru OSN v súlade s 
článkom 33 dohovoru a dohľade nad ním;

– plánu pre školenie a informovanie zamestnancov zapojených do 
využívania fondov;

– opatrení na posilnenie administratívnej kapacity na vykonávanie 
a uplatňovanie dohovoru OSN, vrátane primeraných dohôd na 
monitorovanie zhody s požiadavkami na prístupnosť.

4. Verejné 
obstarávanie

Existencia mechanizmu, ktorý 
zabezpečuje účinné vykonávanie a 
uplatňovanie smerníc 2004/18/ES a 
2004/17/ES a primeraný dohľad nad 
nimi.

– Účinné vykonávanie a uplatňovanie smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES sa 
zabezpečuje prostredníctvom:

– úplnej transpozície smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES;
– inštitucionálnych dohôd o vykonávaní a uplatňovaní právnych 

predpisov EÚ o verejnom obstarávaní a dohľade nad nimi;
– opatrení, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí primeraný dohľad 

nad transparentnosťou postupov prideľovania zákaziek a primeraná 
informovanosť o nich;
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– stratégie odbornej prípravy a informovania zamestnancov zapojených 
do využívania fondov;

– opatrení na posilnenie administratívnej kapacity na vykonávanie a 
uplatňovanie právnych predpisov EÚ o verejnom obstarávaní.

5. Štátna pomoc Existencia mechanizmu, ktorý 
zabezpečuje účinné vykonávanie 
a uplatňovanie právnych predpisov EÚ 
o štátnej pomoci. 

– Účinné vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov EÚ o štátnej 
pomoci sa zabezpečuje prostredníctvom:

– inštitucionálnych dohôd o vykonávaní a uplatňovaní právnych 
predpisov EÚ o štátnej pomoci a dohľade nad nimi;

– stratégie odbornej prípravy a informovania zamestnancov zapojených 
do využívania fondov;

– opatrení na posilnenie administratívnej kapacity pre vykonávanie 
a uplatňovanie pravidiel EÚ o štátnej pomoci. 

6. Právne 
predpisy 
v oblasti 
životného 
prostredia 
týkajúce sa 
posudzovania 
vplyvov na 
životné 
prostredie 
(EIA) 
a strategického 
environmentáln
eho 
posudzovania 

Existencia mechanizmu, ktorý 
zabezpečuje účinné vykonávanie
a uplatňovanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti životného prostredia 
týkajúcich sa EIA a SEA v súlade so 
smernicou (85/337/EHS) z 27. júna 
1985 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na 
životné prostredie a smernicou 
(2001/42/ES) z 27. júna 2001 o 
posudzovaní účinkov určitých plánov a 
programov na životné prostredie.

– Účinné vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia sa zabezpečuje prostredníctvom:
– úplnej a správnej transpozície smerníc EIA a SEA;
– inštitucionálnych dohôd o vykonávaní a uplatňovaní smerníc EIA a 

SEA a dohľade nad nimi;
– stratégie školenia a informovania zamestnancov zapojených do 

vykonávania smerníc EIA a SEA;

– opatrení na zabezpečenie dostatočnej administratívnej kapacity.
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(SEA)
7. Štatistické 
systémy a 
ukazovatele 
výsledkov

Existencia štatistického systému
potrebného na uskutočnenie hodnotení 
pre posúdenie účinnosti a vplyvu 
programov.

Existencia účinného systému 
ukazovateľov výsledkov nevyhnutných 
pre monitorovanie pokroku pri 
dosahovaní výsledkov a vykonanie 
posúdenia vplyvu.

– Existencia viacročného plánu pre včasné zozbieranie a zhromaždenie 
údajov, ktorý obsahuje:

– identifikáciu zdrojov a mechanizmov na zaručenie validácie 
štatistických údajov; 

– dohody o uverejnení a sprístupnení verejnosti;
– účinný systém ukazovateľov výsledkov vrátane:

– výberu ukazovateľov výsledkov pre každý program poskytujúcich 
informácie o tých aspektoch prosperity a pokroku ľudí, ktoré 
motivujú politické opatrenia financované týmto programom;

– určenia cieľov týchto ukazovateľov;

– rešpektovania nasledujúcich náležitostí pre každý ukazovateľ: odolnosť 
a štatistická validácia, jasný normatívny výklad, citlivosť voči politike, 
včasné zhromažďovanie údajov a ich verejné sprístupnenie;

– existencie primeraných postupov, aby sa zaručilo, že všetky operácie 
financované programom prijmú účinný systém ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh

Oblasť Podmienka ex ante Kritériá plnenia

1. Existencia mechanizmu, ktorý 
zabezpečuje účinné vykonávanie – Účinné vykonávanie a uplatňovanie smernice EÚ 2000/78/ES a smernice 
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Nediskrimináci
a

a uplatňovanie smernice 2000/78/ES 
z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec rovnakého 
zaobchádzania v zamestnaní a povolaní 
a smernice 2000/43/ES z 29. júna 2000, 
ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
rasový alebo etnický pôvod.

2000/43/ES o nediskriminácii je zaručené prostredníctvom:

– inštitucionálnych dohôd o vykonávaní a uplatňovaní smerníc EÚ 
o nediskriminácii a dohľade nad nimi;

– stratégie odbornej prípravy a informovania zamestnancov zapojených 
do využívania fondov;

– opatrení na posilnenie administratívnej kapacity na vykonávanie a 
uplatňovanie smerníc EÚ o nediskriminácii;

– dohôd o zbere členených údajov o Rómoch, osobách so zdravotným 
postihnutím, ženách a mladých a starších ľuďoch a ich 
monitorovaní a hodnotení.

2. Rodová 
rovnosť

Existencia stratégie na dosiahnutie 
cieľov Únie v oblasti rodovej rovnosti a 
mechanizmu, ktorý zabezpečuje jej 
účinné vykonávanie uplatňovaním 
hľadiska rodovej rovnosti
a prostredníctvom konkrétnych 
opatrení.

– Účinné vykonávanie a uplatňovanie jednoznačnej stratégie na podporu 
rodovej rovnosti sa zabezpečuje prostredníctvom:
– systému pre zhromažďovanie a analýzu údajov a ukazovateľov 

rozdelených podľa pohlavia a vytvorenia rodových politík založených 
na dôkazoch;

– plánu a ex ante kritérií pre začlenenie cieľov rodovej rovnosti pomocou 
štandardov a usmernení rodovej rovnosti pre všetky európske 
štrukturálne a investičné fondy;

– vykonávacích mechanizmov vrátane zapojenia orgánu pre rodovú 
rovnosť alebo odborníkov na rodovú rovnosť a príslušných skúseností 
do vypracovania, monitorovania a hodnotenia opatrení.

3. Zdravotné 
postihnutie

Existencia mechanizmu, ktorý 
zabezpečuje účinné vykonávanie 
a uplatňovanie Dohovoru OSN o 

– Účinné vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím sa zabezpečuje prostredníctvom:
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právach osôb so zdravotným 
postihnutím.

– zavádzania opatrení v súlade s článkom 9 dohovoru OSN s cieľom 
predchádzať, identifikovať a odstrániť prekážky a bariéry prístupu osôb 
so zdravotným postihnutím; 

– inštitucionálnych dohôd o vykonávaní dohovoru OSN v súlade s 
článkom 33 dohovoru a dohľade nad ním;

– plánu pre školenie a informovanie zamestnancov zapojených do 
využívania fondov;

– opatrení na posilnenie administratívnej kapacity na vykonávanie 
a uplatňovanie dohovoru OSN vrátane primeraných dohôd na 
monitorovanie zhody s požiadavkami na prístupnosť.

4. Verejné 
obstarávanie

Existencia dohôd o účinnom 
uplatňovaní právnych predpisov EÚ 
o verejnom obstarávaní v oblasti 
európskych štrukturálnych 
a investičných fondov.

– dohody o účinnom uplatňovaní pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní 
prostredníctvom primeraných mechanizmov;

– dohody, ktorými sa zabezpečia transparentné postupy prideľovania 
zákaziek;

– dohody o odbornej príprave a informovaní zamestnancov zapojených 
do využívania fondov;

– dohody na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a 
uplatňovanie pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní.

5. Štátna pomoc Existencia dohôd o účinnom 
uplatňovaní právnych predpisov EÚ o 
štátnej pomoci v oblasti európskych 
štrukturálnych a investičných fondov.

– Dohody o účinnom uplatňovaní pravidiel EÚ o štátnej pomoci
– dohody o odbornej príprave a informovaní zamestnancov zapojených 

do využívania fondov;
– dohody na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a 

uplatňovanie pravidiel EÚ o štátnej pomoci. 
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6. Právne 
predpisy 
v oblasti 
životného 
prostredia 
týkajúce sa 
posudzovania 
vplyvov na 
životné 
prostredie 
(EIA) 
a strategického 
environmentáln
eho 
posudzovania 
(SEA)

Existencia dohôd o účinnom 
uplatňovaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti životného prostredia týkajúcich 
sa EIA a SEA.

– dohody o účinnom uplatňovaní smerníc EIA a SEA;

– dohody o odbornej príprave a informovaní zamestnancov zapojených 
do vykonávania smerníc EIA a SEA;

– dohody na zabezpečenie dostatočnej administratívnej kapacity.

7. Štatistické 
systémy a 
ukazovatele 
výsledkov

Existencia štatistického základu
potrebného na uskutočnenie hodnotení 
pre posúdenie účinnosti a vplyvu 
programov.

Existencia systému ukazovateľov 
výsledkov nevyhnutných pre výber 
opatrení, ktoré účinne prispievajú 
k dosiahnutiu želaných výsledkov, pre 
monitorovanie pokroku pri dosahovaní 
výsledkov a vykonanie posúdenia 
vplyvu.

– Dohody pre včasné zozbieranie a zhromaždenie štatistických údajov s týmito 
zavedenými prvkami:
– identifikácia zdrojov a mechanizmov na zaručenie validácie 

štatistických údajov; 
– dohody o uverejnení zhromaždených údajov a ich sprístupnení 

verejnosti;
– účinný systém ukazovateľov výsledkov vrátane:

– výberu ukazovateľov výsledkov pre každý program
poskytujúcich informácie o tom, čo motivuje výber politických 
opatrení financovaných týmto programom;

– určenia cieľov týchto ukazovateľov;
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– rešpektovania nasledujúcich náležitostí pre každý ukazovateľ: 
odolnosť a štatistická validácia, jasný normatívny výklad, 
citlivosť voči politike, včasné zhromažďovanie údajov;

– existencie primeraných postupov, aby sa zaručilo, že všetky 
operácie financované programom prijmú účinný systém 
ukazovateľov.

Or. en


