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Pozmeňujúci návrh 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Príloha V – tabuľka 1 – Podmienky ex ante – Tematické podmienky ex ante

Text predložený Komisiou

Tematické ciele Podmienky ex ante Kritériá plnenia

1. Posilnenie 
výskumu, 
technologickéh
o rozvoja 
a inovácií (cieľ 
výskum a 
vývoja)
(podľa článku 9 
ods. 1)

1.1. Výskum a inovácie: 
Existencia vnútroštátnej 
a/alebo regionálnej inovačnej 
stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu, ktorá je v súlade 
s národným programom reforiem, 
na získanie súkromných financií 
na výskum a vývoj, ktoré spĺňajú 
znaky vnútroštátnych a 
regionálnych systémov výskumu 
a inovácií dosahujúcich 
vynikajúce výsledky.

– Je zavedená vnútroštátna alebo regionálna inovačná stratégia pre inteligentnú 
špecializáciu, ktorá:

– je založená na SWOT analýze s cieľom sústrediť zdroje na obmedzený počet priorít v 
oblasti výskumu a inovácií;

– opisuje opatrenia na podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja;
– zahŕňa monitorovací a kontrolný systém.

– členský štát prijal rámec opisujúci dostupné rozpočtové zdroje na výskum a vývoj;
– členský štát prijal viacročný plán pre zostavenie rozpočtu a zoradenia investícií 

súvisiacich s prioritami EÚ podľa dôležitosti (ESFRI).

2. Zlepšenie 
prístupu k 
informačným a 
komunikačným 
technológiám, 
ako aj ich 

2.1. Rast v oblasti digitálnych 
služieb: Existencia samostatnej 
kapitoly o raste v oblasti 
digitálnych služieb v rámci 
vnútroštátnej a/alebo regionálnej 
inovačnej stratégie 

– V rámci vnútroštátnej alebo regionálnej inovačnej stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu je zavedená kapitola o raste v oblasti digitálnych služieb, ktorá obsahuje:

– zostavenie rozpočtu a zoradenie akcií podľa priorít pomocou SWOT analýzy 
vykonanej s ohľadom na hodnotiacu tabuľku Digitálnej agendy pre Európu;
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pre inteligentnú špecializáciu na 
podporu finančne dostupných, 
kvalitných a interoperabilných 
súkromných a verejných služieb 
v oblasti IKT a zvýšenie ich 
využívania občanmi vrátane 
citlivých skupín, podnikateľskými 
subjektmi a verejnou správou, 
vrátane cezhraničných iniciatív.

– analýzu vyváženej podpory pre dopyt a ponuku IKT, ktoré sa mali vykonať;

– merateľné ciele pre výsledky opatrení v oblasti digitálnej gramotnosti, zručností,
digitálneho začlenenia, digitálnej dostupnosti a elektronického zdravotníctva, 
ktoré súvisia s existujúcimi dôležitými sektorovými vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi stratégiami;

– posúdenie potrieb na posilnenie budovania kapacít IKT.

využívania a 
kvality (cieľ 
v oblasti 
širokého 
pásma)

(podľa článku 9 
ods. 2)

2.2. Infraštruktúra NGA 
(prístupové siete novej 
generácie): Existencia 
vnútroštátnych plánov NGA, ktoré 
zohľadňujú regionálne akcie 
s cieľom dosiahnuť ciele EÚ 
týkajúce sa vysokorýchlostného 
prístupu na internet, zameriavajúc 
sa na oblasti, kde trh neposkytuje 
otvorenú infraštruktúru 
za dostupnú cenu a primeranú
kvalitu v súlade s pravidlami 
hospodárskej súťaže a štátnej 
pomoci v EÚ, a poskytovanie 
dostupných služieb pre citlivé 
skupiny obyvateľov.

– Vnútroštátny plán NGA, ktorý obsahuje:
– pravidelne aktualizovaný plán investícií do infraštruktúry prostredníctvom 

zhromažďovania požiadaviek a mapovania infraštruktúry a služieb;
– udržateľné investičné modely, ktoré podporujú hospodársku súťaž a poskytujú 

prístup k otvorenej, finančne dostupnej, kvalitnej a nadčasovej infraštruktúre 
a službám;

– opatrenia na podporu súkromných investícií.

3. Zvýšenie 
konkurenciesch
opnosti malých 
a stredných 

3.1. S cieľom účinnej realizácie 
iniciatívy „Small Business Act“ 
(SBA) a jej preskúmania z 23. 
februára 2011, vrátane zásady 

– Konkrétne činnosti zahŕňajú:

– mechanizmus monitorovania na zabezpečenie realizácie SBA, vrátane subjektu 
povereného koordináciou otázok MSP naprieč rôznymi administratívnymi 
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„najskôr myslieť v malom“, sa 
uskutočnili konkrétne činnosti.

úrovňami („vyslanec MSP“);
– opatrenia na zníženie času na založenie podniku na 3 pracovné dni a nákladov 

na 100 EUR;

– opatrenia na zníženie času potrebného na získanie licencií a povolení na začatie 
a vykonávanie určitých činností podniku na 3 mesiace;

– mechanizmus na systematické posudzovanie vplyvu právnych predpisov na MSP 
pri použití „testu MSP“ a v prípade potreby zohľadnení rôznych veľkostí 
podnikov.

podnikov, sekto
ra 
poľnohospodárs
tva (v prípade 
EPFRV) 
a sektora 
rybného 
hospodárstva 
a akvakultúry 
(v prípade 
EFNRH),

(podľa článku 9 
ods. 3)

3.2. Transpozícia smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 
o boji proti oneskoreným platbám 
v obchodných transakciách do 
vnútroštátneho práva.

– transpozícia smernice v súlade s článkom 12 smernice (do 16. marca 2013).

4. 4. 
podporovanie 
prechodu na 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo 
vo všetkých 
sektoroch; 

(podľa článku 9 
ods. 4)

4.1. Energetická účinnosť: 
Transpozícia smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 
energetickej hospodárnosti budov 
v súlade s článkom 28 tejto 
smernice.
Dodržiavanie článku 6 ods. 1 
rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 
406/2009/ES z 23. apríla 20201 
o úsilí členských štátov znížiť 
emisie skleníkových plynov 

– Zavedenie minimálnych požiadaviek súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov 
požadovanej v súlade s článkom 3, článkom 4 a článkom 5 smernice 2010/31/EÚ;

– prijatie opatrení potrebných na zavedenie systému certifikácie energetickej 
hospodárnosti budov v súlade s článkom 11 smernice 2010/31/EÚ;

– realizácia požadovanej miery renovácie verejných budov;
– koneční zákazníci majú individuálne merače;

– presadzuje sa účinnosť vykurovania a chladenia v súlade so smernicou 2004/8/ES.
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s cieľom splniť záväzky 
Spoločenstva týkajúce sa 
zníženia emisií skleníkových 
plynov do roku 2020.
Transpozícia smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/32/ES z 5. apríla 2006 o 
energetickej účinnosti konečného 
využitia energie a energetických 
službách do vnútroštátnych 
právnych predpisov.
Transpozícia smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/8/ES z 11. februára 2004 
o podpore kogenerácie založenej 
na dopyte po využiteľnom teple 
na vnútornom trhu s energiou, 
ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 92/42/EHS, do 
vnútroštátnych právnych 
predpisov.

4.2. Obnoviteľné energie: 
Transpozícia smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/28/ES z 23. apríla 2009 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a 
o zmene a doplnení a následnom 
zrušení smerníc 2001/77/ES 

– členský štát zaviedol transparentné systémy podpory, prioritný prístup a zákaz 
prístupu do siete, štandardné pravidlá týkajúce sa znášania a rozdelenia nákladov na 
technické úpravy, ktoré boli uverejnené;

– členský štát prijal vnútroštátny akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie v súlade 
s článkom 4 smernice 2009/28/ES.
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a 2003/30/ES do vnútroštátneho 
práva.

5. Podpora 
prispôsobovani
a sa zmenám 
klímy, 
predchádzania 
a riadenia rizika
(cieľ v oblasti 
zmeny klímy)
(podľa článku 9 
ods. 5)

5.1. Predchádzanie rizikám 
a manažment rizika: Existencia 
národných alebo regionálnych 
hodnotení rizík na účely riadenia 
katastrof s ohľadom 
na prispôsobovanie sa zmenám 
klímy.

– Vnútroštátny alebo regionálny systém, ktorý zahŕňa:

- Opis postupu, metodiky, metód a necitlivých údajov používaných pri vnútroštátnom 
posudzovaní rizika;

– opis scenárov s jedným rizikom a viacerými rizikami;
– v prípade potreby zohľadnenie vnútroštátnych stratégií pre prispôsobovanie sa 

zmenám klímy.

6. Ochrana
životného 
prostredia 
a presadzovanie 
udržateľného 
využívania 
zdrojov

(podľa článku 9 
ods. 6)

6.1. Vodné hospodárstvo: 
Existencia a) cenovej politiky 
v oblasti vôd, ktorá poskytuje 
primerané stimuly pre 
používateľov na efektívne 
využívanie vody a b) primeraný 
príspevok rozličných spôsobov 
využívania vody k úhrade 
nákladov za vodohospodárske 
služby v súlade s článkom 9 
smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES z 
23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti 

– Členský štát zabezpečil príspevok rôznych spôsobov využívania vody k úhrade 
nákladov za vodohospodárske služby podľa sektorov v súlade s článkom 9 ods. 1 
smernice 2000/60/ES.

– Prijatie plánu riadenia povodia pre oblasť povodia, ak sa investície realizujú v súlade
s článkom 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti 
vodného hospodárstva.
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vodného hospodárstva.

6.2. Odpadové hospodárstvo:
Vykonávanie smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 
o odpade a o zrušení určitých 
smerníc, najmä pokiaľ ide 
o vypracovanie programov 
odpadového hospodárstva 
v súlade so smernicou 
a hierarchiou odpadového 
hospodárstva.

– Členský štát informoval Komisiu o pokroku dosiahnutom v napĺňaní cieľov 
uvedených v článku 11 smernice 2008/98/ES, dôvodoch ich nesplnenia 
a plánovaných akciách na splnenie týchto cieľov;

– Členský štát zabezpečil, aby príslušné orgány, v súlade s článkami 1, 4, 13 a 16 
smernice 2008/98/ES, stanovili jeden alebo viacero programov odpadového 
hospodárstva, ako sa vyžaduje v článku 28 smernice;

– Členský štát najneskôr 12. decembra 2013 v súlade s článkami 1 a 4 smernice 
2008/98/ES stanovil programy na predchádzanie vzniku odpadu, ako sa vyžaduje v 
článku 29 smernice;

– Členský štát prijal potrebné opatrenia na dosiahnutie cieľa v oblasti opätovného 
použitia a recyklácie na rok 2020 v súlade s článkom 11 smernice 2008/98/ES.
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7.1. Cestná doprava: Existencia 
komplexného vnútroštátneho 
plánu dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné zoradenie 
investícií do základnej siete TEN-
T, úplnej siete (investície do inej 
ako základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete (vrátane 
verejnej dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni).

– Komplexný plán dopravy, ktorý obsahuje:

– prioritné zoradenie investícií do základnej siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete.

– zoradenie podľa priorít by malo zohľadňovať príspevok investícií na mobilitu, 
udržateľnosť, zníženie emisií skleníkových plynov a príspevok na jednotný 
európsky dopravný priestor;

– realisticky a kvalitne vypracovaný plán realizácie projektov (vrátane časového 
plánu a rozpočtového rámca);

– strategické environmentálne hodnotenie spĺňajúce právne požiadavky na plán 
dopravy; 

– opatrenia na posilnenie kapacity sprostredkovateľských subjektov a príjemcov 
pri vykonávaní naplánovaných projektov.

7. 7. 
podporovanie 
udržateľnej 
dopravy 
a odstraňovanie 
prekážok 
v kľúčových 
sieťových 
infraštruktúrach
;
(podľa článku 9 
ods. 7)

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu dopravy so 
samostatnou kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, s vhodným 
prioritným zoradením investícií 
do základnej Transeurópskej 
siete dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej siete 
(iné investície než do základnej 
siete TEN-T) a sekundárnej siete 
systému železníc podľa ich 
príspevkov na mobilitu, 
udržateľnosť a vplyvy na 
vnútroštátnu a celoeurópsku 

– V rámci komplexného plánu dopravy existuje kapitola o rozvoji železničnej siete, 
ktorá obsahuje:

– realisticky a kvalitne vypracovaný plán realizácie projektov (vrátane časového 
plánu a rozpočtového rámca);

– strategické environmentálne hodnotenie spĺňajúce právne požiadavky na plán 
dopravy;

– opatrenia na posilnenie kapacity sprostredkovateľských subjektov a príjemcov 
pri vykonávaní naplánovaných projektov.
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sieť. Investície zahŕňajú mobilné 
aktíva, interoperabilitu 
a budovanie kapacít.
8.1. Prístup uchádzačov 
o zamestnanie a neaktívnych 
osôb k zamestnaniu vrátane 
miestnych iniciatív v oblasti 
zamestnávania a podpora 
mobility pracovnej sily:
Vytváranie a realizácia aktívnych 
politík trhu práce v spojitosti s 
usmerneniami politiky 
zamestnanosti;

– Služby zamestnanosti majú možnosť zabezpečiť a zabezpečujú: 
– personalizovaných služieb a včasných aktívnych a preventívnych opatrení na trhu 

práce, ktoré sú prístupné pre všetkých uchádzačov o prácu;

– predvídanie a poradenstvo v oblasti možností dlhodobého zamestnania 
vytvorených na základe štrukturálnych posunov na trhu práce, akými je napr. 
prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo;

– transparentné a systematické informácie o nových voľných pracovných 
miestach.

– Služby zamestnanosti vytvorili siete medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími 
inštitúciami.

8. 8. 
presadzovanie 
zamestnanosti 
a podporovanie 
mobility 
pracovnej sily;

(cieľ 
Zamestnanosť)

(podľa článku 9 
ods. 8)

8.2. Samostatná zárobková 
činnosť, podnikanie a zakladanie
podnikov: existencia komplexnej 
stratégie pre komplexnú podporu 
na začatie činnosti v súlade 
s iniciatívou „Small Business 
Act“ a v súlade s usmernením o 
zamestnanosti a všeobecnými 
usmerneniami k hospodárskym 
politikám členských štátov a 
Únie, ktoré sa týkajú podmienok 
umožňujúcich vytvárať pracovné 
miesta.

– Zavedená komplexná stratégia, ktorá zahŕňa:

– opatrenia na zníženie času na založenie podnikov na tri pracovné dni a nákladov 
na 100 EUR;

– opatrenia na zníženie času potrebného na získanie licencií a povolení na začatie 
a vykonávanie určitej činnosti podniku na tri mesiace;

– opatrenia spájajúce vhodné služby rozvoja podnikania a finančné služby (prístup 
ku kapitálu), vrátane služieb pre znevýhodnené skupiny a oblasti.
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8.3. Modernizácia a posilňovanie 
inštitúcií trhu práce, vrátane 
opatrení zameraných na zvýšenie 
medzinárodnej mobility 
pracovnej sily:
- Inštitúcie trhu práce sú 
modernizované a posilnené v 
súlade s usmerneniami 
zamestnanosti.

- Reformám inštitúcií trhu práce 
predchádza jednoznačná stratégia
a hodnotenie ex ante zahŕňajúce 
rodovú dimenziu.

– Opatrenia na reformu služieb zamestnanosti s cieľom vybaviť ich kapacitou na 
zabezpečovanie:
– personalizovaných služieb a včasných aktívnych a preventívnych opatrení na trhu 

práce, ktoré sú prístupné pre všetkých uchádzačov o prácu; 

– poradenstva v oblasti možností dlhodobého zamestnania vytvorených 
štrukturálnymi posunmi na trhu práce, ku ktorým patrí napr. prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo;

– transparentných a systematických informácií o nových voľných pracovných 
miestach na úrovni Únie.

– V rámci reforiem služieb zamestnanosti sa vytvoria siete medzi zamestnávateľmi 
a vzdelávacími inštitúciami.

8.4. Aktívne a zdravé starnutie:
Vytváranie a realizácia politík 
aktívneho starnutia v súlade 
s usmerneniami politiky 
zamestnanosti.

– Operácie zamerané na napĺňanie výzev spojených s aktívnym a zdravým starnutím:
– do vytvárania a vykonávania politík aktívneho starnutia sú zapojené príslušné 

zainteresované strany; 
– členský štát zaviedol opatrenia na podporu aktívneho starnutia a zníženie miery 

predčasného odchodu do dôchodku.

8.5. Prispôsobenie pracovníkov, 
podnikov a podnikateľov zmenám: 
Existencia politík zameraných na 
uľahčenie predvídania zmeny 
a dobrého riadenia zmeny 
a na reštrukturalizáciu na 
všetkých relevantných úrovniach 
(vnútroštátnej, regionálnej, 
miestnej a sektorovej).

– Sú zavedené účinné nástroje na podporu sociálnych partnerov a verejných orgánov pri 
vytváraní proaktívnych prístupov k zmene a reštrukturalizácii.
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8.6. Udržateľné začleňovanie 
mladých ľudí vo veku od 15 do 
24 rokov, ktorí nemajú 
zamestnanie, ani nie sú zapojení 
do procesu vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, na trh práce:
Existencia komplexného 
strategického politického rámca 
na dosiahnutie cieľov balíka pre 
zamestnanosť mladých a najmä 
vytvorenie systému záruk pre 
mladých v súlade s 
odporúčaním Rady z [xxx]

– Existencia komplexného strategického politického rámca na dosiahnutie cieľov balíka pre 
zamestnanosť mladých a najmä vytvorenie systému záruk pre mladých v súlade s 
odporúčaním Rady z [xxx], ktorý 

– sa zakladá na dôkazoch hodnotiacich výsledky pre mladých ľudí vo veku od 15 do 
24 rokov, ktorí nemajú zamestnanie, ani nie sú zapojení do procesu vzdelávania 
alebo odbornej prípravy:
- zabezpečuje systém na zber a analýzu údajov a informácií o systéme záruk pre 

mladých ľudí na relevantných úrovniach, ktoré poskytujú dostatok dôkazov, na 
základe ktorých sa dajú stanoviť cielené politiky, a monitoruje pokrok, s 
možnosťou neustáleho hodnotenia protichodných situácií;

– určuje relevantný verejný orgán zodpovedný za zostavenie a riadenie systému záruk 
pre mladých a koordináciu partnerstiev na všetkých úrovniach a vo všetkých 
odvetviach;

– zahŕňa všetky zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na riešení otázky 
nezamestnanosti mladých;

– sa zakladá na včasnej intervencii a aktivácii;
– obsahuje podporné opatrenia na začlenenie do trhu práce vrátane opatrení na 

zlepšovanie zručností a opatrenia orientované na trh práce.
9. Investovanie 
do vzdelávania, 
zručností 
a celoživotného 
vzdelávania;
(Cieľ 
vzdelávania)
(podľa článku 9 
ods. 10)

9.1. Predčasné ukončovanie 
školskej dochádzky: Existencia 
komplexnej stratégie na zníženie 
predčasného ukončovania 
školskej dochádzky v súlade 
s odporúčaním Rady z 28. júna 
2011 o politikách na zníženie 
predčasného ukončovania 
školskej dochádzky.

– Je zavedený systém na zhromažďovanie a analýzu údajov a informácií o predčasnom 
ukončovaní školskej dochádzky na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
ktorý:
– poskytuje dostatok dôkazov, na základe ktorých sa dajú stanoviť cielené politiky;

– sa využíva systematicky na sledovanie pokrokov na príslušnej úrovni.
– Je zavedená stratégia týkajúca sa predčasného ukončovania školskej dochádzky, ktorá:

– je založená na dôkazoch;
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– je komplexná (t. j zahŕňa všetky oblasti vzdelávania vrátane predškolského) 
a zaoberá sa primerane preventívnymi, intervenčnými a kompenzačnými 
opatreniami;

– stanovuje ciele, ktoré sú v zhode s odporúčaním Rady o politikách na zníženie 
predčasného ukončovania školskej dochádzky;

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

9.2. Vyššie vzdelávanie: 
Existencia vnútroštátnych alebo 
regionálnych stratégií na zvýšenie 
dosahovania, kvality a účinnosti 
vzdelávania tretieho stupňa 
v súlade s oznámením Komisie 
z 20. septembra 2011 o 
modernizácii európskych 
systémov vysokoškolského 
vzdelávania.

– Zavedená je vnútroštátna alebo regionálna stratégia vzdelávania tretieho stupňa, 
ktorá zahŕňa:
– opatrenia na zvýšenie účasti a výsledkov, ktoré:

– zlepšujú poradenstvo poskytované možným budúcim študentom;
– zvyšujú účasť na vyššom vzdelávaní u skupín s nižším príjmom 

a u ostatných nízko zastúpených skupín;
– zvyšujú účasť dospelých študentov;

– (v prípade potreby) znižujú počet študentov, ktorí školu neskončia/zvyšujú 
počet študentov, ktorí školu úspešne dokončia;

– opatrenia na zvýšenie kvality, ktoré:
– podporia inovatívny obsah a tvorbu učebných osnov;

– podporujú nadštandardnú kvalitu výučby;
– opatrenia na zvýšenie zamestnateľnosti a podnikania, ktoré:

– podporujú rozvoj tzv. prierezových zručností, vrátane podnikania vo 
všetkých programoch vyššieho vzdelávania; 
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– znižujú rodové rozdiely, pokiaľ ide o voľbu univerzity a povolania, 
a povzbudzujú študentov vo výbere kariér v sektoroch, v ktorých majú 
malé zastúpenie, s cieľom znížiť rodovú segregáciu trhu práce;

– zabezpečujú kvalitnú výučbu, ktorá využíva poznatky z výskumu a vývoja 
obchodných postupov.

9.3. Celoživotné vzdelávanie:
Existencia vnútroštátneho 
a/alebo regionálneho rámca 
politiky celoživotného 
vzdelávania v súlade 
s usmerneniami politiky na 
úrovni EÚ.

– Je zavedený vnútroštátny alebo regionálny rámec politiky celoživotného vzdelávania, 
ktorý zahŕňa:

– opatrenia na podporu vykonávania celoživotného vzdelávania, rozširovania 
zručností a zabezpečenia účasti a partnerstva so záujmovými skupinami vrátane 
sociálnych partnerov a združení občianskej spoločnosti;

– opatrenia na efektívne zabezpečovanie rozvoja zručností mladých ľudí 
v učňovskom školstve, dospelých, žien vracajúcich sa na trh práce, 
nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov a ostatných znevýhodnených 
skupín; 

– opatrenia na rozšírenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu vrátane 
prostredníctvom účinného zavádzania transparentných nástrojov (EQF, NQF, 
ECVET, EQAVET) a rozvoja a zjednotenia služieb celoživotného vzdelávania 
(vzdelávanie a odborná príprava, poradenstvo, validácia);

– opatrenia na zlepšenie relevantnosti vzdelania a odbornej prípravy a ich 
prispôsobenie potrebám identifikovaných cieľových skupín. 
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10. Podpora 
sociálneho 
začleňovania 
a boj proti 
chudobe;

(Cieľ v oblasti 
chudoby)

(podľa článku 9 
ods. 9)

10.1. Aktívne začleňovanie

Začleňovanie marginalizovaných 
skupín, akými sú Rómovia:
- Existencia a vykonávanie 
vnútroštátnej stratégie na zníženie 
chudoby v súlade s odporúčaním 
Komisie z 3. októbra 2008 
o aktívnom začleňovaní osôb 
vylúčených z trhu práce a s 
usmerneniami o zamestnanosti.

– Zavedená je vnútroštátna stratégia na zníženie chudoby, ktorá

– vychádza z dôkazov. To si vyžaduje systém pre zhromažďovanie a analýzu 
údajov a informácií, ktorý poskytne dostatočné dôkazy na vytvorenie politík 
na zníženie chudoby. Tento systém sa využíva na sledovanie pokroku;

– sa zhoduje s vnútroštátnym cieľom v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia 
(ako sa uvádza v národnom reformnom programe), ktorý zahŕňa rozšírenie 
príležitostí na zamestnanie pre znevýhodnené skupiny;

– zahŕňa mapovanie územnej koncentrácie marginalizovaných 
a znevýhodnených skupín, vrátane Rómov, za hranicou úrovne regiónov/ na 
úrovni NUTS3;

– dokazuje, že sociálni partneri a relevantné záujmové skupiny sú zapojení do 
vytvárania aktívneho začleňovania;

– obsahuje opatrenia pre prechod od rezidenčnej starostlivosti k starostlivosti na 
úrovni spoločenstva;

– uvádza jednoznačné opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii vo všetkých 
oblastiach
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- Zavedená je vnútroštátna 
stratégia začleňovania Rómov 
v súlade s rámcom EÚ pre 
vnútroštátne stratégie integrácie 
Rómov.

- Poskytovanie podpory 
príslušným záujmovým skupinám 
pri prístupe k fondom.

– Zavedená je vnútroštátna stratégia začleňovania Rómov, ktorá

– stanovuje dosiahnuteľné ciele pre integráciu Rómov na premostenie medzery 
existujúcej vo vzťahu k ostatnému obyvateľstvu. Tieto ciele by mali riešiť 
minimálne štyri ciele EÚ týkajúce sa integrácie Rómov, ktoré zahŕňajú prístup 
ku vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu;

– je v súlade s národným reformným programom;
– v príslušných prípadoch identifikuje znevýhodnené mikroregióny alebo 

segregované susedstvá, kde sú spoločenstvá najviac pripravené o možnosti, 
s použitím už dostupných sociálno-ekonomických a územných ukazovateľov (t. 
j. veľmi nízka úroveň vzdelanosti, dlhodobá nezamestnanosť atď.);

– prideľuje dostatočné finančné prostriedky z vnútroštátneho rozpočtu, ktoré 
v príslušných prípadoch dopĺňajú medzinárodné finančné prostriedky 
a financie z EÚ;

– zahŕňa výkonné metódy sledovania na posúdenie vplyvu opatrení na integráciu 
Rómov a mechanizmy preskúmania na prispôsobovanie stratégie;

– je navrhnutá, vykonáva sa a monitoruje v úzkej spolupráci a neustálom dialógu
s rómskou občianskou spoločnosťou, regionálnymi a miestnymi orgánmi;

– obsahuje vnútroštátny kontaktný bod pre vnútroštátnu stratégiu integrácie 
Rómov s orgánom s cieľom koordinovať vývoj a vykonávanie stratégie.

– Príslušným záujmovým skupinám sa poskytuje podpora pri predkladaní žiadostí o 
projekty a pri vykonávaní a riadení vybraných projektov.
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10.2. Zdravie: Existencia 
vnútroštátnej alebo regionálnej 
stratégie pre zdravie, ktorá 
zabezpečuje prístup ku kvalitným 
zdravotným službám 
a udržateľnosti hospodárstva.

– Zavedená je vnútroštátna stratégia pre zdravie, ktorá

– zahŕňa opatrenia na zlepšenie prístupu ku kvalitným zdravotným službám;
– zahŕňa opatrenia na podporu efektívnosti sektora zdravotníctva vrátane

prostredníctvom zavádzania účinných inovatívnych technológií, modelov 
poskytovania služieb a infraštruktúry;

– zahŕňa monitorovací a kontrolný systém.
– Členský štát alebo región prijal rámec opisujúci dostupné rozpočtové zdroje 

na zdravotnú starostlivosť.

11. Zvyšovanie 
inštitucionálnyc
h kapacít 
a efektivity 
verejnej správy

(podľa článku 9 
ods. 11)

Efektivita verejnej správy 
členských štátov:
- Existencia stratégie na 
posilňovanie efektivity verejnej 
správy členských štátov vrátane 
reformy verejnej správy

– Zavedená je stratégia na posilňovanie efektivity verejnej správy členského štátu, ktorá 
sa vykonáva. Táto stratégia zahŕňa:
– analýzu a strategický plán právnych, organizačných a/alebo procesných 

reformných opatrení;
– vývoj systémov riadenia kvality; 

– zjednotené akcie na zjednodušenie a racionalizáciu administratívnych postupov;
– vývoj a vykonávanie stratégií a politík ľudských zdrojov, ktoré zahŕňajú plány 

náboru a cesty ku kariére zamestnancov, budovanie a získavanie spôsobilosti;
– rozširovanie zručností na všetkých úrovniach;

– vývoj postupov a nástrojov na monitorovanie a hodnotenie.
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Pozmeňujúci návrh 

Tematické 
ciele

Investičné 
priority

Podmienky ex ante Kritériá plnenia

EFRR:
– všetky 
investičné 
priority v rámci 
tematického 
cieľa č. 1

1.1. Výskum a inovácie: Existencia 
vnútroštátnej a/alebo regionálnej 
inovačnej stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu, ktorá je v súlade 
s národným programom reforiem, na 
získanie súkromných financií na 
výskum a vývoj, ktoré spĺňajú znaky 
vnútroštátnych a regionálnych 
systémov výskumu a inovácií 
dosahujúcich vynikajúce výsledky.

– Zavedená je vnútroštátna alebo regionálna inteligentná špecializácia pre 
zdravie, ktorá
– je založená na SWOT alebo podobnej analýze s cieľom sústrediť 

zdroje na obmedzený počet priorít v oblasti výskumu a inovácií,
– opisuje opatrenia na podporu súkromných investícií do výskumu 

a vývoja;
– obsahuje monitorovací mechanizmus.

– Bol prijatý rámec opisujúci dostupné rozpočtové zdroje na výskum a 
inovácie.

1. posilnenie 
výskumu, 
technického 
rozvoja a 
inovácií;

(cieľ výskum 
a vývoj)

(podľa článku 
9 ods. 1)

EFRR:
– rozšírenie 
výskumnej a 
inovačnej 
infraštruktúry 
(výskum a 
inovácie) a 
kapacít na 
rozvoj 
excelentnosti v 
oblasti výskumu 
a inovácií a 

1.2. Výskumná a inovačná 
infraštruktúra

– Bol prijatý orientačný viacročný plán pre zostavenie rozpočtu a zoradenia 
investícií súvisiacich s prioritami EÚ podľa dôležitosti a podľa potreby
Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (ESFRI).
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podpora 
kompetenčných 
centier, najmä 
centier 
európskeho 
záujmu;

2. Zlepšenie 
prístupu k 
informačným 
a 
komunikačný
m 
technológiám 
a k ich 
využívaniu a 
kvalite (cieľ 
v oblasti 
širokého 
pásma)

(podľa článku 
9 ods. 2)

EFRR:
– vývoj 
produktov 
a služieb IKT, 
elektronického 
obchodu 
a posilnenie 
dopytu po IKT;
– posilnenie 
aplikácií IKT 
v rámci 
elektronickej 
štátnej správy, 
elektronického 
vzdelávania, 
elektronického 
začlenenia, 
elektronickej 
kultúry 
a elektronickéh
o zdravotníctva.

2.1. Rast v oblasti digitálnych 
služieb: strategický politický rámec
pre digitálny rast, ktorý má 
podporovať finančne dostupné, 
kvalitné a interoperabilné súkromné 
a verejné služby využívajúce IKT 
a zvýšiť ich využívanie občanmi 
vrátane zraniteľných skupín, 
podnikateľskými subjektmi 
a verejnou správou vrátane 
cezhraničných iniciatív.

– Je zavedený strategický politický rámec o raste v oblasti digitálnych 
služieb, napríklad v rámci vnútroštátnej alebo regionálnej inovačnej 
stratégie pre inteligentnú špecializáciu, ktorý obsahuje:

– zostavenie rozpočtu a zoradenie akcií podľa priorít pomocou SWOT 
analýzy alebo podobnej analýzy vykonanej s ohľadom na 
hodnotiacu tabuľku Digitálnej agendy pre Európu;

– analýzu vyváženej podpory pre dopyt a ponuku IKT, ktoré sa mali 
vykonať;

– ukazovatele na meranie pokroku opatrení v oblastiach, ako je 
digitálna gramotnosť, elektronické začlenenie, elektronická 
dostupnosť a elektronické zdravotníctvo, v medziach stanovených v 
článku 168 ZFEÚ, ktoré súvisia s existujúcimi dôležitými 
sektorovými stratégiami Únie alebo vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi stratégiami,

– posúdenie potrieb na posilnenie budovania kapacít IKT.
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EFRR:
– rozšírenie 
širokopásmovéh
o pripojenia a 
zavádzanie 
vysokorýchlostn
ých sietí a 
podpora prijatia 
nastupujúcich 
technológií a 
sietí pre 
digitálne 
hospodárstvo.

2.2. Infraštruktúra NGN (prístupové 
siete novej generácie): Existencia 
vnútroštátnych alebo regionálnych
plánov NGN, ktoré zohľadňujú 
regionálne činnosti s cieľom 
dosiahnuť ciele EÚ týkajúce sa 
vysokorýchlostného prístupu na 
internet, zameriavajúc sa na oblasti, 
kde trh neposkytuje otvorenú 
infraštruktúru za dostupnú cenu a
kvalitu v súlade s pravidlami 
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci 
v EÚ, a poskytovanie dostupných 
služieb pre zraniteľné skupiny.

– Je zavedený vnútroštátny a/alebo regionálny plán NGN, ktorý obsahuje:

– plán investícií do infraštruktúry vychádzajúci z ekonomickej 
analýzy s prihliadnutím na existujúcu súkromnú a verejnú 
infraštruktúru a plánované investície,

– udržateľné investičné modely, ktoré podporujú hospodársku súťaž 
a poskytujú prístup k otvorenej, finančne dostupnej, kvalitnej 
a nadčasovej infraštruktúre a službám; 

– opatrenia na podporu súkromných investícií.

3. zvýšenie 
konkurencies
chopnosti 
malých a 
stredných 
podnikov, 
sektora 
poľnohospod
árstva (v 
prípade 
EPFRV) a 
sektora 
rybného 
hospodárstva 
a akvakultúry 

EFRR:
– podpora 
kapacity MSP 
s cieľom 
zapojiť ich do 
procesu rastu 
na 
regionálnych, 
celoštátnych 
a medzinárodný
ch trhov a do 
procesu 
inovácií;

3.1. Vykonali sa konkrétne činnosti 
na posilnenie presadzovania 
podnikania s prihliadnutím na 
iniciatívu „Small Business Act“ 
(SBA).

– Týmito konkrétnymi činnosťami sú:

– opatrenia zavedené s cieľom znížiť čas a náklady potrebné na 
založenie podniku so zreteľom na ciele SBA;

– opatrenia zavedené s cieľom znížiť čas potrebný na získanie 
licencií a povolení na začatie a vykonávanie určitých činností 
podniku so zreteľom na ciele SBA;

– mechanizmus zavedený na monitorovanie implementácie SBA a na 
posudzovanie vplyvu právnych predpisov na MSP.
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(v prípade 
EFNRH),
(podľa článku 
9 ods. 3)

EFRR+CF
– podpora 
energetickej 
efektívnosti, 
inteligentného 
riadenia energie 
a využívania 
energie z 
obnoviteľných 
zdrojov vo 
verejných 
infraštruktúrac
h vrátane 
verejných budov 
a v sektore 
bývania;

4.1. Vykonali sa činnosti na 
podporu nákladovo efektívnych
zlepšení energetickej účinnosti
konečného využitia a nákladovo 
efektívneho investovania do 
energetickej hospodárnosti pri 
stavbe alebo renovácii budov.

– Opatreniami sú:
– opatrenia na zabezpečenie minimálnych požiadaviek súvisiacich 

s energetickou hospodárnosťou budov v súlade s článkami 3, 4 a 5 
smernice 2010/31/EÚ, prijatie opatrení potrebných na zavedenie systému 
certifikácie energetickej hospodárnosti budov v súlade s článkom 11 
smernice 2010/31/EÚ;

– opatrenia potrebné na zavedenie systému certifikácie energetickej 
hospodárnosti budov v súlade s článkom 11 smernice 2010/31/EÚ,

– opatrenia v súlade s článkom 13 smernice 2006/32/ES o energetickej 
účinnosti konečného využitia energia a energetických službách, aby sa 
zabezpečilo poskytnutie individuálnych meračov koncovým zákazníkom, 
pokiaľ je to technicky možné, za rozumnú a primeranú cenu vo vzťahu 
k možným úsporám energie.

4. 4. 
podporovanie 
prechodu na 
nízkouhlíkov
é 
hospodárstvo 
vo všetkých 
sektoroch;
(podľa článku 
9 ods. 4)

EFRR+CF
– podpora 
využívania 
vysoko účinnej 
kombinovanej 
výroby tepla a 
elektrickej 
energie na 

4.2. Vykonali sa činnosti na 
podporu vysokoefektívnej 
kombinovanej výroby tepla a 
elektrickej energie

– Opatreniami sú:
– podpora kombinovanej výroby vychádza z dopytu po využiteľnom teple a 

z úspor primárnej energie v súlade s článkom 7 ods. 1 a článkom 9 
ods.1.  písm. a) a b) smernice 2004/8/ES. Členské štáty alebo ich 
príslušné orgány zhodnotili existujúci legislatívny a regulačný rámec s 
ohľadom na postupy pri udeľovaní povolení alebo na iné postupy s 
cieľom:
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základe 
užitočného 
dopytu ;

a) podnecovať navrhovanie jednotiek na kombinovanú výrobu tepla 
a elektrickej energie, aby sa uspokojil ekonomicky zdôvodnený dopyt po 
výrobe využiteľného tepla a predchádzalo výrobe väčšieho množstva 
tepla, než je využiteľné teplo, a
b) znížiť regulačné a neregulačné prekážky, aby sa zvýšila 
kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie.

EFRR+CF
– podpora 
výroby 
a distribúcie 
energie z 
obnoviteľných 
zdrojov;

4.3. Vykonali sa činnosti na 
podporu výroby a distribúcie 
energie z obnoviteľných zdrojov1.
1 Ú. v. ES L 140, 5.6.2009, s. 16.

– Zaviedli sa transparentné systémy podpory, prioritný prístup do siete 
alebo garantovaný prístup a priorita pri prenose, ako aj štandardné 
pravidlá týkajúce sa znášania a rozdelenia nákladov na technické 
úpravy, ktoré boli uverejnené, v súlade s článkom 14 ods. 1 a článkom 
16 ods. 2 a ods. 3 smernice 2009/28/ES.

– Členský štát prijal vnútroštátny akčný plán pre energie z obnoviteľných 
zdrojov v súlade s článkom 4 smernice 2009/28/ES.

5. Podpora 
prispôsobenia 
sa zmene 
klímy a 
prevencie 
rizík

(cieľ v oblasti 
zmeny klímy)

(podľa článku 
9 ods. 5)

EFRR+CF
– podpora 
investícií na 
riešenie 
osobitných 
rizík, 
zabezpečenie 
odolnosti proti 
katastrofám 
a vyvíjanie 
systémov 
zvládania 
katastrof

5.1. Predchádzanie rizikám 
a manažment rizika: existencia 
národných alebo regionálnych 
hodnotení rizík na účely riadenia 
katastrof s ohľadom 
na prispôsobovanie sa zmenám 
klímy.

– Zavedie sa vnútroštátne alebo regionálne posúdenie rizika s týmito 
prvkami:
– opis postupu, metodiky, metód a dát, ktoré nie sú citlivé, 

využívaných v posúdení rizika, ako aj kritérií založených na riziku 
pre zoradenie investícií podľa priority,

– opis scenárov s jedným rizikom a viacerými rizikami;

– v prípade potreby zohľadnenie vnútroštátnych stratégií 
pre prispôsobovanie sa zmenám klímy.
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EFRR+CF
– investovanie 
do sektora 
vodného 
hospodárstva 
s cieľom splniť 
požiadavky 
environmentáln
eho acquis Únie 
a riešiť otázku 
potrieb 
identifikovanýc
h členskými 
štátmi, pokiaľ 
ide o investície 
presahujúce 
rámec týchto 
požiadaviek.

6.1. Vodné hospodárstvo: existencia 
a) cenovej politiky v oblasti vôd, 
ktorá poskytuje primerané stimuly 
pre používateľov na efektívne 
využívanie vody, a b) primeraný 
príspevok rozličných spôsobov 
využívania vody k úhrade nákladov 
na vodohospodárske služby v sadzbe 
stanovenej v schválenom pláne 
riadenia povodia pre investície 
podporované z programov.

– V sektoroch podporovaných z EFRR a KF členský štát zabezpečil 
príspevok rôznych spôsobov využívania vody k úhrade nákladov na 
vodohospodárske služby podľa sektorov v súlade s článkom 9 ods. 1
prvou zarážkou smernice 2000/60/ES podľa potreby so zreteľom na 
sociálne, environmentálne a hospodárske účinky tejto úhrady, ako aj 
na geografické a klimatické podmienky dotknutého regiónu alebo 
regiónov.

– Prijatie plánu riadenia povodia pre oblasť povodia v súlade s článkom 13 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v 
oblasti vodného hospodárstva.

6. 
Zachovanie a 
ochrana
účinného 
využívania 
zdrojov;
(podľa článku 
9 ods. 6)

EFRR+CF
– investovanie 
do sektora 
odpadového 
hospodárstva 
s cieľom splniť 
požiadavky 
environmentáln
eho acquis Únie 
a riešiť otázku 
potrieb 

6.2. Odpadové hospodárstvo:
podpora hospodársky a 
environmentálne udržateľných 
investícií do sektora odpadového 
hospodárstva, najmä vypracovaním 
plánov odpadového hospodárstva v 
súlade so smernicou 2008/98/ES o 
odpade a s hierarchiou odpadového 
hospodárstva.

– Komisii bola predložená správa o implementácii vyžadovaná podľa 
článku 11 ods. 5 smernice 2008/98/ES, pokiaľ ide o pokrok pri plnení 
cieľov stanovených v článku 11 smernice 2008/98/ES.

– Existencia jedného alebo viacerých programov odpadového 
hospodárstva, ako sa vyžaduje v článku 28 smernice 2008/98/ES;

– Existencia programov na predchádzanie vzniku odpadu, ako sa vyžaduje 
v článku 29 smernice;

– Prijali sa opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľa prípravy na opätovné 
použitie a recykláciu do roku 2020 v súlade s článkom 11 ods. 2 
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identifikovanýc
h členskými 
štátmi, pokiaľ 
ide o investície 
presahujúce 
rámec týchto 
požiadaviek.;

smernice 2008/98/ES.

7. 
Podporovanie 
udržateľnej 
dopravy 
a odstraňovan
ie prekážok 
v kľúčových 
sieťových 
infraštruktúra
ch;

(podľa článku 
9 ods. 7)

ERDF+CF:
– podpora 
multimodálneh
o jednotného 
európskeho 
dopravného 
priestoru 
pomocou 
investícií do 
transeurópskej 
dopravnej siete 
(TEN-T);
– vývoj 
a modernizácia 
komplexných, 
interoperabilný
ch železničných 
systémov 
vysokej kvality 
a podpora 
opatrení na 
znižovanie 

7.1. Doprava: existencia 
komplexného plánu alebo rámca pre 
dopravné investície v súlade s 
inštitucionálnou štruktúrou 
členských štátov (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej a miestnej 
úrovni), ktorý podporuje rozvoj 
infraštruktúry a zlepšuje prepojenie 
na úplnú a základnú sieť TEN-T.

– Existuje komplexný plán alebo rámec pre dopravné investície, ktorý 
spĺňa právne požiadavky na strategické environmentálne posúdenie a 
stanovuje:
– príspevok k jednotnému európskemu dopravnému priestoru v 

súlade s článkom 10 nariadenia č. [TEN-T] vrátane priorít pre 
investície do:

– základnej siete TEN-T a úplnej siete, pričom sa počíta s 
investíciami ERDF a KF, a

– sekundárnej siete,
– realistickú a kvalitnú realizáciu projektov, pri ktorých sa počíta s 

podporou zo strany ERDF a KF,
– opatrenia na zabezpečenie kapacity sprostredkovateľských 

subjektov a príjemcov pri vykonávaní naplánovaných projektov.
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hluku;
– vývoj 
a zlepšovanie 
ekologicky 
priaznivých (a 
to aj 
nehlučných) 
a nízkouhlíkový
ch dopravných 
systémov 
vrátane 
vnútrozemských 
vodných ciest 
a námornej 
prepravy, 
prístavov, 
multimodálnych 
spojení 
a letiskovej 
infraštruktúry 
na podporu 
udržateľnej 
regionálnej 
a miestnej 
mobility.
EFRR:
– posilnenie 
regionálnej 
mobility 
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prostredníctvom 
prepojenia 
sekundárnych 
a terciárnych 
uzlov 
s infraštruktúro
u TEN-T 
vrátane 
multimodálnych 
uzlov;

EFRR+CF
– podpora 
multimodálneh
o jednotného 
európskeho 
dopravného 
priestoru 
pomocou 
investícií do 
transeurópskej 
dopravnej siete 
(TEN-T);
– vývoj 
a modernizácia
komplexných, 
interoperabilný
ch železničných 
systémov 
vysokej kvality 

7.2. Železničná doprava: Existencia 
komplexného plánu alebo rámca
dopravy so samostatnou časťou 
venovanou rozvoju železničnej siete 
v súlade s inštitucionálnou 
štruktúrou členských štátov (vrátane 
verejnej dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni), ktorý podporuje 
rozvoj infraštruktúry a zlepšuje 
prepojenie na úplnú a základnú sieť 
TEN-T. Investície zahŕňajú mobilné 
aktíva, interoperabilitu a budovanie 
kapacít.

– V rámci uvedeného plánu alebo rámca dopravy existuje časť venovaná 
rozvoju železničnej siete, ktorá spĺňa právne požiadavky na strategické 
environmentálne posúdenie a stanovuje realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán realizácie projektov (vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca),

– Opatrenia na zabezpečenie kapacity sprostredkovateľských subjektov 
a príjemcov pri vykonávaní naplánovaných projektov.
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a podpora 
opatrení na 
znižovanie 
hluku;
– vývoj 
a zlepšovanie 
ekologicky 
priaznivých (a 
to aj 
nehlučných) 
a nízkouhlíkový
ch dopravných 
systémov 
vrátane 
vnútrozemských 
vodných ciest 
a námornej 
prepravy, 
prístavov, 
multimodálnych 
spojení 
a letiskovej 
infraštruktúry 
na podporu 
udržateľnej 
regionálnej 
a miestnej 
mobility.
EFRR:
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– posilnenie 
regionálnej 
mobility 
prostredníctvom 
prepojenia 
sekundárnych 
a terciárnych 
uzlov 
s infraštruktúro
u TEN-T 
vrátane 
multimodálnych 
uzlov;

EFRR+CF
– podpora 
multimodálneh
o jednotného 
európskeho 
dopravného 
priestoru 
pomocou 
investícií do 
transeurópskej 
dopravnej siete 
(TEN-T);
– vývoj 
a modernizácia 
komplexných, 
interoperabilný

7.3. Iné druhy dopravy vrátane 
vnútrozemských vodných ciest 
a námornej prepravy, prístavov, 
multimodálnych spojení a letiskovej 
infraštruktúry: Existencia 
komplexného plánu alebo rámca 
dopravy so samostatnou časťou 
venovanou vnútrozemským vodným 
cestám a námornej preprave, 
prístavom, multimodálnym 
spojeniam a letiskovej 
infraštruktúre, ktorý prispieva k 
zlepšovaniu prepojenia na úplnú a 
základnú sieť TEN-T a podporujú 
udržateľnú regionálnu a miestnu 
mobilitu.

– Existencia časti venovanej vnútrozemským vodným cestám a námornej 
preprave, prístavom, multimodálnym spojeniam a letiskovej 
infraštruktúre, ktorá:
– spĺňa právne požiadavky na strategické environmentálne 
posúdenie;
– stanovuje realisticky a kvalitne vypracovaný plán realizácie 
projektov (vrátane časového plánu a rozpočtového rámca),

– Opatrenia na zabezpečenie kapacity sprostredkovateľských subjektov 
a príjemcov pri vykonávaní naplánovaných projektov.
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ch železničných 
systémov 
vysokej kvality 
a podpora 
opatrení na 
znižovanie 
hluku;
– vývoj 
a zlepšovanie 
ekologicky 
priaznivých (a 
to aj 
nehlučných) 
a nízkouhlíkový
ch dopravných 
systémov 
vrátane 
vnútrozemských 
vodných ciest 
a námornej 
prepravy, 
prístavov, 
multimodálnych 
spojení 
a letiskovej 
infraštruktúry 
na podporu 
udržateľnej 
regionálnej 
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a miestnej 
mobility.
EFRR:
– posilnenie 
regionálnej 
mobility 
prostredníctvom 
prepojenia 
sekundárnych 
a terciárnych 
uzlov 
s infraštruktúro
u TEN-T 
vrátane 
multimodálnych 
uzlov;

EFRR:
– zlepšenie 
energetickej 
efektívnosti a 
bezpečnosti 
dodávok 
prostredníctvom 
rozvoja 
inteligentných 
systémov 
distribúcie, 
uskladňovania 

7.4. Rozvoj inteligentných systémov 
distribúcie, uchovávania a prepravy 
plynu a elektrickej energie.
Existencia komplexných plánov 
investícií do inteligentnej 
energetickej infraštruktúry a 
regulačných opatrení, ktoré 
prispievajú k zlepšeniu energetickej 
účinnosti a bezpečnosti dodávok.

– Sú zavedené komplexné plány priorít vnútroštátnej energetickej 
infraštruktúry:
– v súlade s článkom 22 smernice 2009/72/ES a článkom 22
smernice 2009/73/ES, ak sú uplatniteľné, a
– v súlade s príslušnými regionálnymi plánmi investícií podľa 
článku 12 a s desaťročným plánom Únie pre rozvoj sietí podľa článku 8
ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 714/2009 a nariadenia (ES) č.
715/2009 a

– v súlade s článkom 3.4 nariadenia o usmerneniach pre 
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a prenosu 
energie a 
prostredníctvom 
integrácie 
distribuovanej 
výroby energie z 
obnoviteľných 
zdrojov;

transeurópsku energetickú infraštruktúru;
– Tieto plány obsahujú:

– realistickú a kvalitnú realizáciu projektov, pri ktorých sa počíta s 
podporou zo strany ERDF a KF,
– opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti sociálnej a hospodárskej 
súdržnosti a ochrany životného prostredia v súlade s článkom 3.10
smernice 2009/72/ES a 3.7 smernice 2009/73/ES;
– opatrenia na optimalizáciu využitia energie a podporu 
energetickej účinnosti v súlade s článkom 3.11 smernice 2009/72/ES a
3.8 smernice 2009/73/ES;

8. Podpora 
udržateľnej 
a kvalitnej
zamestnanost
i a mobility 
pracovnej 
sily,

(cieľ 
Zamestnanos
ť)
(podľa článku 
9 ods. 8)

ESF:
– prístup 
uchádzačov 
o zamestnanie 
a neaktívnych 
osôb 
k zamestnaniu 
vrátane 
miestnych 
iniciatív v 
oblasti 
zamestnávania 
a podpora 
mobility 
pracovnej sily.

8.1. Vytváranie a realizácia 
aktívnych politík trhu práce 
v súvislosti s usmerneniami politiky 
zamestnanosti.

– Služby zamestnanosti majú možnosť zabezpečiť a zabezpečujú:

– personalizované služby, poradenstvo a včasné aktívne a preventívne 
opatrenia na trhu práce, ktoré sú prístupné pre všetkých uchádzačov 
o prácu so zameraním na znevýhodnené skupiny vrátane ľudí 
z marginalizovaných spoločenstiev;

– systematické informácie o nových pracovných miestach, ktoré sú
transparentné pre všetkých, a sústavné analýzy trhu práce s
cieľom odhaliť štrukturálne posuny v dopyte po povolaniach a
zručnostiach.

– Služby zamestnanosti vypracovali formálne alebo neformálne dohody o 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami.
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ESF:
– samostatná 
zárobková 
činnosť, 
podnikanie, 
zakladanie 
podnikov 
vrátane 
inovatívnych 
malých a 
stredných 
podnikov 
a mikropodniko
v.
EFRR:
– podpora 
vývoja 
podnikateľskýc
h inkubátorov 
a investičná 
podpora 
samostatnej 
zárobkovej 
činnosti, 
mikropodnikov 
a zakladania 
podnikov.

8.2. Samostatná zárobková činnosť, 
podnikanie a zakladanie podnikov: 
existencia strategického politického 
rámca pre inkluzívne začatie 
činnosti.

– Ja zavedený strategický politický rámec pre inkluzívnu podporu na 
začatie činnosti, ktorý obsahuje tieto prvky:
– opatrenia zavedené s cieľom znížiť čas a náklady potrebné na 

založenie podniku o zreteľom na ciele SBA;
– opatrenia zavedené s cieľom znížiť čas potrebný na získanie licencií 

a povolení na začatie a vykonávanie určitých činností podniku so 
zreteľom na ciele SBA;

– činnosti spájajúce vhodné služby rozvoja podnikania a finančné 
služby (prístup ku kapitálu) vrátane služieb pre znevýhodnené 
skupiny a/alebo podľa potreby oblasti.
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ESF:
– modernizácia
inštitúcií trhu
práce, ako sú
verejné a
súkromné 
služby
zamestnanosti, 
ktoré zlepšujú
prispôsobenie
sa potrebám
trhu práce, 
vrátane
opatrení
využívajúcich
programy 
mobility a lepšej 
spolupráce
medzi
inštitúciami a
príslušnými 
zainteresovaný
mi stranami, 
EFRR:
– investície do 
infraštruktúry 
pre služby 
zamestnanosti;

8.3. Inštitúcie trhu práce sú 
modernizované a posilnené 
podľa usmernení politiky 
zamestnanosti.
Reformám inštitúcií trhu práce 
predchádza jasná stratégia 
a hodnotenie ex ante zahŕňajúce 
rodovú dimenziu.

– Činnosti zamerané na reformu služieb zamestnanosti s cieľom vybaviť ich 
kapacitou na zabezpečovanie:
– personalizovaných služieb, poradenstva a včasných aktívnych 

a preventívnych opatrení na trhu práce, ktoré sú prístupné pre 
všetkých uchádzačov o prácu so zameraním na znevýhodnené 
skupiny vrátane ľudí z marginalizovaných spoločenstiev; 

– systematické informácie o nových pracovných miestach, ktoré sú
transparentné pre všetkých, a sústavné analýzy trhu práce s
cieľom odhaliť štrukturálne posuny v dopyte po povolaniach a
zručnostiach.

– súčasťou reformy služieb zamestnanosti bude aj vytvorenie formálnych 
alebo neformálnych sietí spolupráce s príslušnými zainteresovanými 
stranami.
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ESF:
– aktívne 
a zdravé 
starnutie

8.4. Aktívne a zdravé starnutie: 
Vytváranie a realizácia aktívnych 
politík trhu práce v súvislosti
s usmerneniami politiky 
zamestnanosti.

– príslušné zainteresované strany sa zapájajú do vytvárania a sledovania
politík aktívneho starnutia s cieľom udržať starších pracovníkov na trhu 
práce a podporiť ich zamestnanosť;

– členský štát zaviedol opatrenia na podporu aktívneho starnutia.

ESF:
– prispôsobenie 
pracovníkov, 
podnikov a 
podnikateľov 
zmenám.

8.5. Prispôsobenie pracovníkov, 
podnikov a podnikateľov zmenám: 
existencia politík, ktorých cieľom je 
podporiť predvídanie a dobré 
riadenie zmeny a reštrukturalizácie.

– Sú zavedené účinné nástroje na podporu sociálnych partnerov a verejných 
orgánov pri vytváraní proaktívnych prístupov k zmene a reštrukturalizácii, 
ktoré zahŕňajú.

– opatrenia na podporu predvídania zmien vrátane ich monitorovania;
– opatrenia na podporu prípravy procesu reštrukturalizácie a jeho

riadenia vrátane ich monitorovania;
– činnosti na podporu prispôsobenia sa zmenám, ktorým čelia

pracovníci, najmä existencia politík a opatrení, ktorých cieľom je
implementácia článku 5 smernice 2000/78/ES.

8.6. Udržateľné začleňovanie 
mladých ľudí vo veku od 15 do 24 
rokov, ktorí nemajú zamestnanie, ani 
nie sú zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, na trh práce:
Existencia komplexného 
strategického politického rámca na 
dosiahnutie cieľov balíka pre 
zamestnanosť mladých a najmä 
vytvorenie systému záruk pre 
mladých v súlade s odporúčaním 
Rady z [xxx]

– Existencia komplexného strategického politického rámca na dosiahnutie 
cieľov balíka pre zamestnanosť mladých a najmä vytvorenie systému záruk pre 
mladých v súlade s odporúčaním Rady z [xxx], ktorý

– sa zakladá na dôkazoch hodnotiacich výsledky pre mladých ľudí vo 
veku od 15 do 24 rokov, ktorí nemajú zamestnanie, ani nie sú zapojení 
do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy:

– zabezpečuje systém na zber a analýzu údajov a informácií o systéme 
záruk pre mladých ľudí na relevantných úrovniach, ktoré poskytujú 
dostatok dôkazov, na základe ktorých sa dajú stanoviť cielené politiky, 
a monitoruje pokrok, s možnosťou neustáleho hodnotenia 
protichodných situácií;

– určuje relevantný verejný orgán zodpovedný za zostavenie a riadenie 
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systému záruk pre mladých a koordináciu partnerstiev na všetkých 
úrovniach a vo všetkých odvetviach;

– zahŕňa všetky zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na riešení 
otázky nezamestnanosti mladých;

– sa zakladá na včasnej intervencii a aktivácii;
– obsahuje podporné opatrenia na začlenenie do trhu práce vrátane 

opatrení na zlepšovanie zručností a opatrenia orientované na trh práce.
9. 
Investovanie 
do vzdelania, 
odbornej 
prípravy 
vrátane 
odborného 
vzdelávania,
zručností 
a celoživotné
ho 
vzdelávania,

(Cieľ v 
oblasti 
vzdelávania)
(podľa článku 
9 ods. 10)

ESF:
– predchádzanie 
predčasnému 
ukončeniu 
školskej 
dochádzky a 
zníženie jeho 
miery;
ERDF:
– investície do 
vzdelávania, 
zručností 
a celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja 
vzdelávacej 
infraštruktúry a 
infraštruktúry 
odbornej

9.1. Predčasné ukončovanie školskej 
dochádzky: existencia strategického 
politického rámca na zníženie miery 
predčasného ukončenia školskej 
dochádzky v medziach stanovených 
v článku 165 ZFEÚ.

– Je zavedený systém na zhromažďovanie a analýzu údajov a informácií 
o predčasnom ukončovaní školskej dochádzky na príslušných úrovniach, 
ktorý:
– poskytuje dostatok dôkazov, na základe ktorých sa dajú stanoviť 

cielené politiky a dá sledovať vývoj.
– Je zavedený strategický politický rámec týkajúci sa predčasného 

ukončovania školskej dochádzky, ktorý:
– je založený na dôkazoch;

– sa vzťahuje na príslušné oblasti vzdelávania vrátane predškolského 
vzdelávania a zameriava sa najmä na zraniteľné skupiny, ktoré 
najviac ohrozuje predčasné ukončovanie školskej dochádzky 
vrátane marginalizovaných komunít, zaoberá sa preventívnymi, 
intervenčnými a kompenzačnými opatreniami;

– zahŕňa všetky oblasti politík a zainteresované strany, ktorých sa 
dotýka riešenie predčasného ukončovania školskej dochádzky.
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prípravy;

ESF:
– zlepšenie 
kvality, 
efektívnosť a 
otvorenosť 
terciárneho a 
ekvivalentného 
vzdelávania s 
cieľom zvýšiť 
počet 
študujúcich a 
úroveň 
vzdelania;
EFRR:
– investície do 
vzdelávania, 
zručností 
a celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
a infraštruktúry 

9.2. Vysokoškolské vzdelávanie:
existencia vnútroštátneho alebo 
regionálneho strategického 
politického rámca na zvýšenie 
dosahovania, kvality a účinnosti 
terciárneho vzdelávania v medziach 
stanovených v článku 165 ZFEÚ.

– Je zavedený vnútroštátny alebo regionálny strategický politický rámec
pre terciárne vzdelávanie, ktorý obsahuje tieto prvky:

– opatrenia na zvýšenie účasti a výsledkov, ak sú potrebné, ktoré:
– zvyšujú účasť na vysokoškolskom vzdelávaní u skupín s 

nižším príjmom a u ostatných nízko zastúpených skupín, so 
zvláštnym zreteľom na najviac zraniteľné skupiny vrátane 
marginalizovaných komunít;

– zvyšujú účasť dospelých študentov;

– znižujú mieru neukončenia štúdia/zvyšujú mieru ukončenia 
štúdia,

– opatrenia na zvýšenie kvality, ktoré:
– podporia inovatívny obsah a tvorbu učebných osnov;

– opatrenia na zvýšenie zamestnateľnosti a podnikania, ktoré:
– podporujú rozvoj tzv. prierezových zručností vrátane 

podnikania v príslušných programoch vysokoškolského 
vzdelávania, 

– znižujú rodové rozdiely, pokiaľ ide o voľbu všeobecného 
alebo odborného vzdelávania.
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odbornej 
prípravy;

ESF:
– zlepšenie 
prístupu k 
celoživotnému 
vzdelávaniu, 
obnova 
zručností a 
spôsobilostí 
pracovnej sily.
EFRR:
– investície do 
vzdelávania, 
zručností 
a celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
a infraštruktúry 
odbornej 
prípravy;

9.3. Celoživotné vzdelávanie:
existencia vnútroštátneho 
a/alebo regionálneho strategického
politického rámca pre celoživotné 
vzdelávanie v medziach stanovených 
v článku 165 ZFEÚ.

– Je zavedený vnútroštátny alebo regionálny strategický politický rámec pre 
celoživotné vzdelávanie, ktorý zahŕňa:

– opatrenia na podporu rozvoja a prepájania služieb celoživotného 
vzdelávania vrátane ich vykonávania, rozširovania zručností (t.j. 
validácia, poradenstvo, vzdelávanie a odborná príprava) 
a zabezpečenia účasti a partnerstva s príslušnými záujmovými 
skupinami, 

– opatrenia na zabezpečovanie rozvoja zručností, ktoré zodpovedajú 
potrebám rôznych cieľových skupín, keď sú tieto skupiny určené 
ako priority vo vnútroštátnom alebo regionálnom strategickom 
politickom rámci (napríklad mladí ľudia v odbornej príprave, 
dospelí, rodičia vracajúci sa na trh práce, nízkokvalifikovaní a starší 
pracovníci, najmä ľudia so zdravotným postihnutím, migranti 
a ostatné znevýhodnené skupiny),

– opatrenia na zlepšenie relevantnosti vzdelania a odbornej prípravy a 
ich prispôsobenie potrebám identifikovaných cieľových skupín s 
osobitnými potrebami, ako sú trvalo nezamestnaní a 
marginalizované skupiny;
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10. Podpora 
sociálneho 
začlenenia a 
boj proti 
chudobe a 
diskriminácii
(Cieľ v 
oblasti 
chudoby

(podľa článku 
9 ods. 9)

ESF:
– aktívne 
začlenenie 
vrátane 
začlenenia so 
zreteľom na 
podporu 
rovnakých 
príležitostí, 
aktívnej účasti a 
zlepšenia 
zamestnateľnos
ti.
EFRR:
– investície do 
zdravotníckej 
a sociálnej 
infraštruktúry, 
ktoré 
prispievajú 
k celoštátnemu, 
regionálnemu 
a miestnemu 
rozvoju, znižujú 
nerovnosť 
z hľadiska 
zdravotného 
stavu a 
podporujú 

10.1. Existencia a vykonávanie 
vnútroštátneho strategického 
politického rámca pre znižovanie 
chudoby, ktorý je zameraný na 
aktívne začlenenie osôb vyčlenených 
z trhu práce podľa usmernení 
politiky zamestnanosti.

– Je zavedený vnútroštátny strategický politický rámec pre znižovanie 
chudoby, zameraný na aktívne začleňovanie, ktorý:
– poskytuje dostatok dôkazov, na základe ktorých sa dajú stanoviť 

politiky v oblasti znižovania chudoby a sledovať vývoj,
– obsahuje opatrenia na podporu plnenia vnútroštátneho cieľa v 

oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia (ako sa uvádza v národnom 
programe reforiem a národných sociálnych správach), ktorý zahŕňa 
podporu udržateľných a kvalitných pracovných príležitostí pre 
ľudí, ktorým najviac hrozí sociálne vylúčenie;

– zahŕňa príslušné strany zainteresované v oblasti boja proti 
chudobe;

– obsahuje opatrenia pre prechod od inštitucionálnej starostlivosti k 
starostlivosti na úrovni spoločenstva v závislosti od zistených 
potrieb;

– uvádza jednoznačné opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii 
vo všetkých oblastiach;

– Príslušným záujmovým skupinám sa poskytuje podpora pri 
predkladaní žiadostí o projekty a pri vykonávaní a riadení 
vybraných projektov.
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sociálne 
začleňovanie 
prostredníctvom 
lepšieho 
prístupu 
k sociálnym, 
kultúrnym a 
rekreačným 
službám 
a prechod 
z inštitucionáln
ych služieb na 
komunitné;
– podpora 
fyzickej, ekono
mickej a 
sociálnej 
regenerácie 
zanedbaných 
komunít v 
mestských 
a vidieckych 
oblastiach;
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ESF:
– integrácia 
marginalizovan
ých rómskych 
komunít.
EFRR:
– investície do 
zdravotníckej 
a sociálnej 
infraštruktúry, 
ktoré 
prispievajú 
k celoštátnemu, 
regionálnemu 
a miestnemu 
rozvoju, znižujú 
nerovnosť 
z hľadiska 
zdravotného 
stavu a 
podporujú 
sociálne 
začleňovanie 
prostredníctvom 
lepšieho 
prístupu 
k sociálnym, 
kultúrnym a 
rekreačným 

10.2. Je zavedený vnútroštátny 
strategický politický rámec pre 
integráciu Rómov.

– Zavedená je vnútroštátna stratégia začleňovania Rómov, ktorá

– stanovuje dosiahnuteľné ciele pre integráciu Rómov na premostenie 
medzery existujúcej vo vzťahu k ostatnému obyvateľstvu. Tieto 
ciele by mali riešiť štyri ciele EÚ týkajúce sa integrácie Rómov, 
ktoré zahŕňajú prístup ku vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej 
starostlivosti a bývaniu,

– v príslušných prípadoch identifikuje znevýhodnené mikroregióny 
alebo segregované susedstvá, kde sú spoločenstvá najviac 
pripravené o možnosti, s použitím už dostupných sociálno-
ekonomických a územných ukazovateľov (t. j. veľmi nízka úroveň 
vzdelanosti, dlhodobá nezamestnanosť atď.);

– zahŕňa výkonné metódy sledovania na posúdenie vplyvu opatrení na 
integráciu Rómov a mechanizmy preskúmania na prispôsobovanie 
stratégie;

– je navrhnutá, vykonáva sa a monitoruje v úzkej spolupráci 
a neustálom dialógu s rómskou občianskou spoločnosťou, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi;

– Na žiadosť a podľa potreby možno príslušným zainteresovaným stranám 
poskytnúť podporu pri predkladaní žiadostí o projekty a pri vykonávaní a 
riadení vybraných projektov.
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službám 
a prechod 
z inštitucionáln
ych služieb na 
komunitné;
– podpora 
fyzickej, ekono
mickej a 
sociálnej 
regenerácie 
zanedbaných 
komunít v 
mestských 
a vidieckych 
oblastiach;
– investície do 
vzdelávania, 
zručností 
a celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
a infraštruktúry 
odbornej 
prípravy;
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ESF:
– zlepšenie 
prístupu 
k cenovo 
prístupným, 
trvalo 
udržateľným 
a kvalitným 
službám vrátane 
zdravotnej 
starostlivosti 
a sociálnych 
služieb 
všeobecného 
záujmu;
ERDF:
– investície do 
zdravotníckej 
a sociálnej 
infraštruktúry, 
ktoré 
prispievajú 
k celoštátnemu, 
regionálnemu 
a miestnemu 
rozvoju, znižujú 
nerovnosť 
z hľadiska 
zdravotného 

10.3. Zdravie: existencia 
vnútroštátneho alebo regionálneho 
strategického politického rámca pre 
zdravie v medziach stanovených v 
článku 168 ZFEÚ, ktorý zabezpečí 
ekonomickú udržateľnosť.

– Je zavedený vnútroštátny alebo regionálny strategický politický rámec
pre zdravie, ktorý zahŕňa:
– zahŕňa opatrenia na zlepšenie prístupu ku kvalitným zdravotným 

službám;
– opatrenia na podporu efektívnosti sektora zdravotníctva 

prostredníctvom zavádzania modelov poskytovania služieb 
a infraštruktúry;

– zahŕňa monitorovací a kontrolný systém.
– Členský štát alebo región prijal rámec orientačne opisujúci dostupné 

rozpočtové zdroje a nákladovo efektívnu koncentráciu zdrojov na 
prioritné potreby pre zdravotnú starostlivosť.
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stavu a 
podporujú 
sociálne 
začleňovanie 
prostredníctvom 
lepšieho 
prístupu 
k sociálnym, 
kultúrnym a 
rekreačným 
službám 
a prechod 
z inštitucionáln
ych služieb na 
komunitné;



PE514.645v01-00 46/48 AM\940880SK.doc

SK

11. 
Zvyšovanie 
inštitucionáln
ych kapacít 
verejných 
orgánov a 
zainteresova
ných strán a 
efektivity i 
verejnej 
správy 

(podľa článku 
9 ods. 11)

ESF:
– investície do 
inštitucionálnyc
h kapacít a do 
efektívnosti 
verejných správ 
a verejných 
služieb v záujme 
nových 
reforiem, 
lepšieho 
riadenia 
a dobrej správy.
EFRR:
– rozšírenie 
inštitucionálnej 
kapacity 
a účinnej 
verejnej správy 
posilnením 
inštitucionálnej 
kapacity 
a účinnosti 
orgánov 
verejnej správy 
a verejných 
služieb 
súvisiacich 
s realizáciou 

Efektivita verejnej správy členských 
štátov:
Existencia stratégie na posilňovanie 
efektivity verejnej správy členských 
štátov vrátane reformy verejnej 
správy

– Zavedená je stratégia na posilňovanie efektivity orgánov verejnej správy 
členského štátu a ich schopností implementovať metódy spoluúčasti, 
ktorá sa vykonáva1; Táto stratégia zahŕňa:

– analýzu a strategický plán právnych, organizačných 
a/alebo procesných reformných opatrení;

– vývoj systémov riadenia kvality; 
– zjednotené akcie na zjednodušenie a racionalizáciu 

administratívnych postupov;
– vývoj a vykonávanie stratégií a politík ľudských zdrojov, ktoré 

zahŕňajú identifikované hlavné nedostatky v tejto oblasti;
– rozširovanie zručností na všetkých úrovniach;

– vývoj postupov a nástrojov na monitorovanie a hodnotenie.
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EFRR a na 
podporu akcií 
týkajúcich sa 
inštitucionálnej 
kapacity 
a účinnosti 
verejnej správy, 
podporovaných 
ESF.
KF:
– zvyšovanie 
inštitucionálnej 
kapacity a 
účinnej verejnej 
správy 
posilnením 
inštitucionálnej 
kapacity a 
účinnosti 
verejných správ 
a verejných 
služieb 
spojených s 
implementáciou 
Kohézneho 
fondu.

Or. en
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