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Pozmeňujúci návrh 74
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 176 Zmluvy sa stanovuje, že 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR) je určený na to, aby pomohol 
odstraňovať najväčšie regionálne rozdiely 
v Únii. EFRR preto prispieva k 
zmenšovaniu rozdielov v úrovni rozvoja 
rôznych regiónov a rozsahu, v akom 
zaostávajú najviac znevýhodnené regióny 
vrátane vidieckych a mestských oblastí, 
upadajúcich priemyselných regiónov, 
oblastí s vážnym a trvalým prírodným 
a demografickým znevýhodnením, 
napríklad ostrovov, horských oblastí, 
riedko osídlených oblastí a pohraničných 
regiónov.

(1) V článku 176 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR) je určený na to, aby pomohol 
odstraňovať najväčšie regionálne rozdiely 
v Únii. V súlade s uvedeným článkom 
a s článkom 174 druhým a tretím 
pododsekom ZFEÚ má EFRR preto
prispievať k zmenšovaniu rozdielov 
v úrovni rozvoja rôznych regiónov 
a zaostávania najviac znevýhodnených
regiónov, v súvislosti s ktorými by sa 
osobitná pozornosť mala venovať 
regiónom, ktoré sú závažne a trvalo 
znevýhodnené náročnými prírodnými 
a demografickými podmienkami, 
napríklad najsevernejším regiónom 
s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a 
ostrovným, cezhraničným a horským 
regiónom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Mali by sa stanoviť konkrétne 
ustanovenia o druhu činností, ktoré sa 
môžu podporiť EFRR v rámci tematických 
cieľov vymedzených v nariadení (EÚ) č. 
[…]/2012 [NSU] Zároveň by sa mali 
definovať a vysvetliť výdavky mimo 

(3) Mali by sa stanoviť konkrétne 
ustanovenia o druhu činností, ktoré sa 
môžu podporiť z EFRR s cieľom prispieť 
k investičným prioritám v rámci 
tematických cieľov vymedzených v 
nariadení (EÚ) č. […]/2013 [NSU]. 
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rozsahu EFRR vrátane výdavkov na 
znižovanie emisií skleníkových plynov 
v inštaláciách, na ktoré sa vzťahuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov 
v spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES.

Zároveň by sa mali vymedziť a objasniť
výdavky mimo rozsahu EFRR vrátane 
investícií na dosiahnutie zníženia emisií 
skleníkových plynov z činností uvedených 
v prílohe I k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v spoločenstve, a 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
96/61/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) S cieľom zabrániť nadmernému 
financovaniu by tieto investície nemali 
byť oprávnené na podporu z EFRR, 
keďže už majú finančný prospech z 
uplatňovania smernice 2003/87/ES. 
Týmto vylúčením by sa nemala obmedziť 
možnosť použiť EFRR na podporu 
činností, na ktoré sa nevzťahuje príloha I 
k smernici 2003/87/ES, a to aj v prípade, 
že ich vykonávajú tie isté hospodárske 
subjekty, napríklad na podporu investícií 
do energetickej účinnosti sietí diaľkového 
vykurovania, inteligentných systémov 
distribúcie, uskladňovania a prenosu 
energie, opatrení zameraných na zníženie 
znečistenia ovzdušia, aj keď jedným z ich 
nepriamych účinkov je zníženie emisií 
skleníkových plynov alebo ak sú uvedené 
v národnom pláne uvedenom v článku 10c 
ods. 1 smernice 2003/87/ES.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3c) Dôležité je zabezpečiť, aby sa pri 
propagácií investícií do riadenia rizík 
zohľadnili osobitné riziká na regionálnej, 
cezhraničnej a nadnárodnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) EFRR by mal prispieť k stratégii 
Európa 2020 a tak zabezpečiť väčšiu 
koncentráciu podpory EFRR na priority 
Únie. Podľa kategórií podporovaných 
regiónov by sa podpora z EFRR mala 
koncentrovať na výskum a inováciu, malé 
a stredné podniky a zmiernenie zmeny 
klímy. Stupeň koncentrácie by mal 
zohľadňovať úroveň rozvoja regiónu ako aj 
osobitné potreby regiónov, ktorých HDP 
na obyvateľa v období 2007 – 2013 bol 
nižší ako priemerný HDP EÚ-25 na 
príslušné obdobie.

(5) EFRR by mal prispieť k stratégii 
Európa 2020 na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, a tak zabezpečiť väčšie 
zameranie podpory EFRR na priority Únie. 
Podľa kategórií podporovaných regiónov 
by sa podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investície pre rast a zamestnanosť mala 
zameriavať na výskum a inováciu, 
informačné a komunikačné technológie 
(IKT), malé a stredné podniky (MSP) a 
podporu nízkouhlíkového hospodárstva.
Takéto zameranie by sa malo dosiahnuť 
na vnútroštátnej úrovni, tak aby sa 
umožnila flexibilita na úrovni operačných 
programov a v rámci rôznych kategórií 
regiónov, a v prípade potreby by sa malo 
upraviť s cieľom zohľadniť zdroje 
Kohézneho fondu vyčlenené na podporu 
investičných priorít uvedených v článku 3 
písm. a) nariadenia (EÚ) č. […]/2013 
[KF]. Stupeň zamerania by mal 
zohľadňovať úroveň rozvoja regiónu, 
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prípadne príspevok z Kohézneho fondu, 
ako aj osobitné potreby regiónov, ktorých 
HDP na obyvateľa v období 2007 – 2013 
bol nižší ako priemerný HDP EÚ-25 na 
príslušné obdobie, regiónov, ktoré majú 
v období 2007 – 2013 status regiónov 
s postupným zastavením pomoci, 
a niektorých regiónov na úrovni NUTS II 
pozostávajúcich výlučne z ostrovných 
členských štátov a z ostrovov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) EFRR by mal prispieť k stratégii 
Európa 2020 a tak zabezpečiť väčšiu 
koncentráciu podpory EFRR na priority 
Únie. Podľa kategórií podporovaných 
regiónov by sa podpora z EFRR mala 
koncentrovať na výskum a inováciu, malé 
a stredné podniky a zmiernenie zmeny 
klímy. Stupeň koncentrácie by mal 
zohľadňovať úroveň rozvoja regiónu ako aj 
osobitné potreby regiónov, ktorých HDP 
na obyvateľa v období 2007 – 2013 bol 
nižší ako priemerný HDP EÚ-25 na 
príslušné obdobie.

(5) EFRR by mal prispieť k stratégii 
Európa 2020 na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, a tak zabezpečiť väčšie 
zameranie podpory EFRR na priority Únie. 
Podľa kategórií podporovaných regiónov 
by sa podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investície pre rast a zamestnanosť mala 
zameriavať na výskum a inováciu, 
informačné a komunikačné technológie 
(IKT), malé a stredné podniky (MSP) a 
podporu nízkouhlíkového hospodárstva.
Takéto zameranie by sa malo dosiahnuť 
na vnútroštátnej úrovni, tak aby sa 
umožnila flexibilita na úrovni operačných 
programov a v rámci rôznych kategórií 
regiónov, a v prípade potreby by sa malo 
upraviť s cieľom zohľadniť zdroje 
Kohézneho fondu vyčlenené na podporu 
investičných priorít uvedených v článku 3 
písm. a) nariadenia (EÚ) č. […]/2013 
[KF]. Stupeň zamerania by mal 
zohľadňovať úroveň rozvoja regiónu, 
prípadne príspevok z Kohézneho fondu, 
ako aj osobitné potreby regiónov, ktorých 
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HDP na obyvateľa v období 2007 – 2013 
bol nižší ako priemerný HDP EÚ-25 na 
príslušné obdobie, regiónov, ktoré majú 
v období 2007 – 2013 status regiónov 
s postupným zastavením pomoci, 
a regiónov na úrovni NUTS II 
pozostávajúcich výlučne z ostrovov, ktoré 
sa nachádzajú v členských štátoch, ktoré 
dostávajú podporu z Kohézneho fondu 
alebo sú najvzdialenejšími regiónmi..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Richard Seeber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) EFRR by mal prispieť k stratégii 
Európa 2020 a tak zabezpečiť väčšiu 
koncentráciu podpory EFRR na priority 
Únie. Podľa kategórií podporovaných 
regiónov by sa podpora z EFRR mala 
koncentrovať na výskum a inováciu, malé 
a stredné podniky a zmiernenie zmeny 
klímy. Stupeň koncentrácie by mal 
zohľadňovať úroveň rozvoja regiónu ako aj 
osobitné potreby regiónov, ktorých HDP 
na obyvateľa v období 2007 – 2013 bol 
nižší ako priemerný HDP EÚ-25 na 
príslušné obdobie.

(5) EFRR by mal prispieť k stratégii 
Európa 2020 a tak zabezpečiť väčšie 
zameranie podpory EFRR na priority Únie. 
Podľa kategórií podporovaných regiónov 
by sa podpora z EFRR mala zameriavať na 
výskum a inováciu, malé a stredné podniky 
a kroky v oblasti zmeny klímy a vody. 
Stupeň zamerania by mal zohľadňovať 
úroveň rozvoja regiónu ako aj osobitné 
potreby regiónov, ktorých HDP na 
obyvateľa v období 2007 – 2013 bol nižší 
ako priemerný HDP EÚ-25 na príslušné 
obdobie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Jan Olbrycht
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) S cieľom optimalizovať pridanú 
hodnotu investícií, ktoré sú úplne alebo 
čiastočne financované prostredníctvom 
rozpočtu Únie v oblasti výskumu 
a inovácií, sa bude v súlade s nariadením 
(EÚ) č. [...] / 2013 [NSU] predovšetkým 
medzi fungovaním fondu EFRR a 
programu Horizont 2020 usilovať 
o dosiahnutie súčinnosti, pričom sa budú 
rešpektovať ich odlišné ciele.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5d) S cieľom podporiť udržateľnú 
regionálnu či miestnu mobilitu alebo 
obmedziť znečistenie ovzdušia a hluk je 
nevyhnutné, aby sa presadzovali zdravé, 
udržateľné a bezpečné spôsoby dopravy. 
Investície do letiskovej infraštruktúry 
s podporou z EFRR by mali presadzovať 
ekologicky udržateľnú leteckú dopravu, 
a to okrem iného pri posilňovaní 
regionálnej mobility prostredníctvom 
prepojenia sekundárnych a terciárnych 
uzlov s infraštruktúrou TEN-T, ako aj 
prostredníctvom multimodálnych uzlov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5d) S cieľom podporiť udržateľnú 
regionálnu či miestnu mobilitu alebo 
obmedziť znečistenie ovzdušia a hluk je 
nevyhnutné, aby sa presadzovali zdravé, 
udržateľné a bezpečné spôsoby dopravy. 
Nevyhnutné je zabezpečiť, aby investície 
do letiskovej infraštruktúry s podporou 
z EFRR presadzovali ekologický prínos, 
okrem iného pri posilňovaní regionálnej 
a miestnej mobility prostredníctvom 
prepojenia sekundárnych a terciárnych 
uzlov s infraštruktúrou TEN-T, ako aj 
prostredníctvom multimodálnych uzlov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5e) S cieľom podporiť dosiahnutie 
energetických a klimatických cieľov 
stanovených Úniou v rámci jej stratégie 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast by sa mali z EFRR podporovať 
investície na podporu energetickej 
účinnosti a bezpečnosti dodávok v 
členských štátoch, a to okrem iného 
prostredníctvom rozvoja inteligentných 
systémov distribúcie, uskladňovania a 
prenosu energie, ako aj prostredníctvom 
integrácie distribuovanej výroby z 
obnoviteľných zdrojov. Členské štáty by 
mali mať možnosť investovať do 
energetickej infraštruktúry, ktorá je 
v súlade s ich zvoleným energetickým 
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mixom s cieľom zaistiť splnenie 
požiadaviek na bezpečnosť dodávok, ako 
aj s cieľmi v rámci stratégie Únie pre 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5i) Je potrebné spresniť, čo možno 
navyše podporovať z EFRR v rámci cieľa 
Európskej územnej spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Richard Seeber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V rámci trvalo udržateľného mestského 
rozvoja sa považuje za nevyhnutné 
podporiť integrované akcie na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych, 
klimatických a sociálnych výziev, ktoré 
ovplyvňujú mestské oblasti a definovať 
postup vytvorenia zoznamu miest, na ktoré 
sa budú takéto akcie vzťahovať 
a rozpočtové prostriedky vyčlenené na 
takéto akcie.

(7) V rámci trvalo udržateľného mestského 
rozvoja sa považuje za nevyhnutné 
podporiť integrované akcie na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych, 
klimatických, výziev v oblasti vody a 
sociálnych výziev, ktoré ovplyvňujú 
mestské oblasti, a definovať postup 
vytvorenia zoznamu miest, na ktoré sa 
budú takéto akcie vzťahovať, a rozpočtové 
prostriedky vyčlenené na takéto akcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V dohode o partnerstve by sa mali 
stanoviť kritériá výberu mestských 
oblastí, v ktorých sa majú uskutočniť 
integrované akcie udržateľného rozvoja 
miest, a orientačné sumy na tieto akcie, 
pričom by sa na tento účel malo na 
vnútroštátnej úrovni vyčleniť najmenej 
5 % zdrojov EFRR. Rozsah delegovania 
na mestské orgány by mal zahŕňať aspoň 
výber operácií, prípadne globálny grant, a 
mal by o ňom rozhodnúť riadiaci orgán v 
úzkej spolupráci s mestským orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Osobitnú pozornosť je potrebné 
venovať najvzdialenejším regiónom, a to 
mimoriadnym rozšírením rozsahu
pôsobnosti EFRR na financovanie 
prevádzkovej pomoci súvisiacej 
s kompenzáciou dodatočných nákladov 
vyplývajúcich z ich osobitnej hospodárskej 
a sociálnej situácie, ktorá je dôsledkom ich 
znevýhodnenia vyplývajúceho z faktorov 
uvedených v článku 349 zmluvy, konkrétne 
odľahlosti, izolovanosti, malej rozlohy, 
náročného reliéfu a podnebia a ich 
hospodárskej závislosti na malom množstve
produktov, pričom neustála prítomnosť 
a kombinácia týchto faktorov výrazne brzdí 
ich rozvoj. s cieľom podporiť vývoj 
existujúcich a nových hospodárskych 

(11) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať najvzdialenejším regiónom, a to 
prijatím opatrení podľa článku 349 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ktorými sa výnimočne rozšíri rozsah 
pôsobnosti EFRR na financovanie 
prevádzkovej pomoci súvisiacej 
s kompenzáciou dodatočných nákladov 
vyplývajúcich z ich osobitnej hospodárskej 
a sociálnej situácie, ktorá je dôsledkom 
znevýhodnenia vyplývajúceho z faktorov 
uvedených v článku 349 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, konkrétne z 
odľahlosti, ostrovnej polohy, malej 
rozlohy, obtiažných topografických a 
klimatických podmienok a ich hospodárskej 
závislosti od malého množstva výrobkov, 
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činností by sa najmenej 50 % osobitného 
dodatočného príspevku malo vyčleniť na 
akcie prispievajúce k diverzifikácii 
a modernizácii hospodárstiev 
najvzdialenejších regiónov.

čo spolu negatívne pôsobí na rozvoj týchto 
území. Prevádzková pomoc, ktorú v tejto 
súvislosti poskytujú členské štáty, je 
vyňatá z oznamovacej povinnosti 
stanovenej v článku 108 ods. 3 ZFEÚ, ak 
v čase, keď sa udeľuje, spĺňa podmienky 
stanovené v nariadení o vyhlásení 
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so 
spoločným trhom podľa článkov 107 a 
108 ZFEÚ prijatých na základe článku 1 
nariadenia (ES) č 994/98.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom definovať postupy výberu 
a realizácie inovačných akcií by sa na 
Komisiu mala preniesť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, 
pokiaľ ide o obsah a rozsah stanovený 
v článku 9. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave a navrhovaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť paralelné, včasné a primerané 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

(12) S cieľom doplniť toto nariadenie o 
niektoré nepodstatné prvky by sa mala 
Komisii udeliť právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o 
podrobné pravidlá pre kritériá výberu a 
riadenia inovačných opatrení. Komisia by 
mala byť  takisto splnomocnená zmeniť 
prílohu k tomuto nariadeniu, 
a to s cieľom vykonať  v odôvodnených 
prípadoch úpravy, aby sa zaistilo účinné 
hodnotenie pokroku dosahovaného pri 
realizácii programu. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas svojich prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave 
a navrhovaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné 
a primerané postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 90
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 Článok 3

Rozsah podpory z EFRR Rozsah podpory
1. EFRR podporuje: 1. EFRR podporuje tieto činnosti s cieľom 

prispieť k investičným prioritám 
stanoveným v článku 5:

(a) produktívne investície, ktoré 
prispievajú k tvorbe a zabezpečeniu trvalo 
udržateľných pracovných miest, 
prostredníctvom priamej pomoci na 
podporu investícií do malých a stredných 
podnikov (MSP);

(a) produktívne investície, ktoré 
prispievajú k tvorbe a zabezpečeniu trvalo 
udržateľných pracovných miest, 
prostredníctvom priamej pomoci na 
podporu investícií do malých a stredných 
podnikov (MSP);

(aa) produktívne investície bez ohľadu na 
veľkosť podniku prispievajúce k plneniu 
investičných priorít podľa článku 5 ods. 1 
a článku 5 ods. 4 a v prípade spolupráce 
medzi veľkými podnikmi a MSP podľa 
článku 5 ods. 2;

(b) investície do infraštruktúry, ktorá 
občanom poskytuje základné služby 
v oblastiach energie, životného prostredia, 
dopravy a informačných a komunikačných 
technológií (IKT);

(b) investície do infraštruktúry, ktorá 
občanom poskytuje základné služby 
v oblastiach energie, životného prostredia, 
dopravy a informačných a komunikačných 
technológií (IKT);

(c) investície do sociálnej, zdravotnej 
a vzdelávacej infraštruktúry;

(c) investície do podnikania, sociálnej, 
zdravotnej, výskumnej, inovačnej
a vzdelávacej infraštruktúry;

(d) rozvoj vnútorného potenciálu 
prostredníctvom podpory regionálneho 
a miestneho rozvoja a výskumu a inovácií. 
Tieto opatrenia zahŕňajú:

(d) investície do rozvoja vnútorného 
potenciálu prostredníctvom fixných 
investícií do zariadenia a infraštruktúry 
malého rozsahu; a to vrátane 
infraštruktúry malého rozsahu v oblasti 
kultúry a udržateľného cestovného ruchu, 
služieb podnikom, podpory subjektov 
pôsobiacich v oblasti výskumu a inovácií 
a investícií do technológie a aplikovaného 
výskumu v podnikoch;

(i) fixné investície do zariadenia 
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a infraštruktúry malého rozsahu;
(ii) podporu podnikov, najmä MSP 
a služby pre ne;
(iii) podporu verejných výskumných 
a inovačných subjektov a investície do 
technológií a aplikovaného výskumu 
v podnikoch;
(iv) vytváranie sietí, spoluprácu a výmenu
skúseností medzi regiónmi, mestami 
a príslušnými sociálnymi, ekonomickými 
a environmentálnymi aktérmi;

(e) vytváranie sietí, spolupráca a výmena
skúseností medzi príslušnými 
regionálnymi, miestnymi, mestskými a 
ďalšími orgánmi verejnej správy, 
hospodárskymi a sociálnymi partnermi a 
subjektmi zastupujúcimi občiansku 
spoločnosť uvedenými v článku 5 
nariadenia o NSU, štúdie, prípravné 
opatrenia a budovanie kapacít.

(e) technickú pomoc.
V rozvinutejších oblastiach sa z EFRR 
nepodporujú investície do infraštruktúry, 
ktorá občanom poskytuje základné služby 
v oblastiach životného prostredia, dopravy 
a IKT..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Catherine Bearder

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) produktívne investície do podnikov, 
najmä do MSP, ktoré prispievajú k 
plneniu investičných priorít podľa článku 
5 ods. 1 a článku 5 ods. 4 a v prípade 
spolupráce medzi veľkými podnikmi 
a MSP podľa článku 5 ods. 2;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Michael Theurer

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) rozvoj vnútorného potenciálu 
prostredníctvom podpory regionálneho 
a miestneho rozvoja a výskumu a inovácií.
Tieto opatrenia zahŕňajú:

(d) investície do rozvoja vnútorného 
potenciálu prostredníctvom fixných 
investícií do zariadenia a infraštruktúry; 
a to vrátane infraštruktúry v oblasti 
kultúry a udržateľného cestovného ruchu, 
služieb podnikom, podpory subjektov 
pôsobiacich v oblasti výskumu a inovácií
a aplikovaného výskumu v podnikoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Z EFRR sa nepodporuje: 2. Z EFRR sa nepodporuje:
(a) odstavenie jadrových elektrární; (a) odstavenie a výstavba jadrových 

elektrární;
(b) zníženie emisií skleníkových plynov 
v inštaláciách, na ktoré sa vzťahuje 
smernica 2003/87/ES;

(b) investície, ktorých cieľom je zníženie 
emisií skleníkových plynov z činností, na 
ktoré sa vzťahuje príloha 1 k smernici
2003/87/ES;

(c) výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku 
a tabakových výrobkov na trh;

(c) výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku 
a tabakových výrobkov na trh;

(d) podniky v ťažkostiach vymedzené 
v právnych predpisoch Únie o štátnej 
pomoci.

(d) podniky v ťažkostiach vymedzené 
v právnych predpisoch Únie o štátnej 
pomoci;

(da) investície do letiskovej infraštruktúr, 
pokiaľ nesúvisia s ochranou životného 
prostredia alebo ich nesprevádzajú 
investície nevyhnutné na zmiernenie 
alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto 
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infraštruktúry na životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) investície do letiskovej infraštruktúry 
iné ako investície, ktoré majú 
preukázateľný prínos pre životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) investície do letiskovej infraštruktúry 
iné ako investície, ktoré majú 
preukázateľný prínos pre životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 Článok 4
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Tematická koncentrácia Tematické zameranie
Tematické ciele stanovené v článku 9 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU] 
a zodpovedajúce investičné priority 
stanovené v článku 5 tohto nariadenia, ku 
ktorým sa môže prispievať z prostriedkov 
EFRR, sa koncentrujú takto:

1. Tematické ciele stanovené v článku 9 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU] 
a zodpovedajúce investičné priority 
stanovené v článku 5 tohto nariadenia, ku 
ktorým sa môže prispievať z prostriedkov 
EFRR v rámci cieľa Investície pre rast a 
zamestnanosť, sa zameriavajú takto:

(a) v rozvinutejších regiónoch a regiónoch 
s prechodným financovaním:

(a) v rozvinutejších regiónoch:

(i) najmenej 80 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematické ciele stanovené v bodoch 1, 3 
a 4 článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU] a

(i) najmenej 80 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na dva alebo viaceré tematické ciele 
stanovené v článku 9 bodoch 1, 2, 3 a 4
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU] a

(ii) najmenej 20 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v bode 4 
článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU] ;

(ii) najmenej 20 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v článku 9 
bode 4 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU];

(aa) v prechodných regiónoch:
(i) najmenej 60 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na dva alebo viaceré tematické ciele 
stanovené v článku 9 bodoch 1, 2, 3 a 4 
nariadenia (EÚ) č. […]/2013 [NSU] a
(ii) najmenej 15 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v bode 4 
článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2013 
[NSU] ;

(b) v menej rozvinutých regiónoch: (b) v menej rozvinutých regiónoch:

(i) najmenej 50 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematické ciele stanovené v bodoch 1, 3 
a 4 článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU].

(i) najmenej 50 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na dva alebo viaceré tematické ciele 
stanovené v článku 9 bodoch 1, 2, 3 a 4
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU].

(ii) najmenej 6 % celkových zdrojov EFRR 
na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení na 
tematický cieľ stanovený v bode 4 článku 9 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU].

(ii) najmenej 12 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v článku 9 
bode 4 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU]

Odchylne od písm. a) bodu i), v tých 
v regiónoch, v ktorých HDP na obyvateľa 

Odchylne od písm. a) sa tie regióny, 
v ktorých HDP na obyvateľa v období 
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v období 2007 – 13 bol nižší ako 75 % 
priemerného HDP v EÚ-25 v príslušnom 
období, ale ktoré sú oprávnené v rámci 
kategórie regiónov s prechodným 
financovaním a rozvinutejších regiónov 
vymedzených v článku 82 písm. b) a c) 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU] 
v období 2014 – 2020, sa vyčlení najmenej 
60 % celkových zdrojov EFRR na 
vnútroštátnej úrovni na každý tematický 
cieľ stanovený v bodoch 1, 3 a 4 článku 9 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU].

2007 – 13 bol nižší ako 75 % priemerného 
HDP v EÚ-25 v príslušnom období, 
a regióny so štatútom regiónu 
s postupným zastavením pomoci v období 
2007 – 2013, ktoré sú však oprávnené 
v rámci kategórie rozvinutejších regiónov 
vymedzených v článku 82 ods. 2 písm. c) 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU] 
v období 2014 – 2020, považujú na účely 
tohto článku za regióny s prechodným 
financovaním.

Odchylne od písm. a) a aa) sa všetky 
regióny na úrovni NUTS II pozostávajúce 
výlučne z jedného ostrovného členského 
štátu alebo ostrovov nachádzajúcich sa v 
členskom štáte považujú na účely tohto 
článku za menej rozvinuté regióny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Catherine Bearder

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) najmenej 20 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v bode 4 
článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU] ;

(ii) najmenej 22 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v článku 9 
bode 4  nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU] ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) najmenej 20 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v bode 4 
článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU] ;

(ii) najmenej 22 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v článku 9 
bode 4 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) v prechodných regiónoch:
(i) najmenej 60 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na dva alebo viaceré tematické ciele 
stanovené v článku 9 bodoch 1, 2, 3 a 4 
nariadenia (EÚ) č. […]/2013 [NSU] a
(ii) najmenej 17 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v článku 9 
bode 4 nariadenia (EÚ) č. […]/2013 
[NSU];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Catherine Bearder

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) v prechodných regiónoch:
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(i) najmenej 60 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na dva alebo viaceré tematické ciele 
stanovené v článku 9 bodoch 1, 2, 3 a 4 
nariadenia (EÚ) č. […]/2013 [NSU] a
(ii) najmenej 22 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v článku 9 
bode 4 nariadenia (EÚ) č. […]/2013 
[NSU];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) v prechodných regiónoch:
(i) najmenej 60 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na dva alebo viaceré tematické ciele 
stanovené v článku 9 bodoch 1, 2, 3 a 4 
nariadenia (EÚ) č. […]/2013 [NSU] a
(ii) najmenej 20 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v bode 4 
článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2013 
[NSU].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Andrey Kovatchev

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) najmenej 6 % celkových zdrojov EFRR 
na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení na 
tematický cieľ stanovený v bode 4 článku 9
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU].

(ii) najmenej 10 % celkových zdrojov 
EFRR na vnútroštátnej úrovni sa vyčlení 
na tematický cieľ stanovený v článku 9
bode 4 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od písm. a) a aa) sa všetky 
regióny na úrovni NUTS II alebo NUTS 
III pozostávajúce výlučne z ostrovov alebo 
regióny, ktoré sú najvzdialenejšími 
regiónmi, považujú na účely tohto článku 
za menej rozvinuté regióny.

Or. en

Odôvodnenie

Rada plánuje znížiť mieru flexibilnosti pre ostrovné regióny využívajúce fondy EU tým, že túto 
odchýlku obmedzí len na ostrovné regióny patriace k členským štátom oprávneným čerpať 
prostriedky z Kohézneho fondu. To by vylúčilo Baleárske ostrovy, Korziku, Sardíniu a 
severoeurópske ostrovy z potrebného stupňa flexibilnosti pri využívaní fondov EÚ. Takéto 
opatrenie by sa malo týkať všetkých ostrovov EÚ, bez ohľadu na to, či sú ich členské štáty 
oprávnené čerpať prostriedky z Kohézneho fondu alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od písm. a) a aa) sa všetky 
regióny na úrovni NUTS II a NUTS III 
pozostávajúce výlučne z jedného alebo 
viacerých ostrovov považujú na účely 
tohto článku za menej rozvinuté regióny.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od písm. a) a aa) sa všetky 
regióny na úrovni NUTS II pozostávajúce 
výlučne z ostrovov nachádzajúcich sa v 
členských štátoch, ktoré dostávajú 
podporu z Kohézneho fondu alebo sú 
najvzdialenejšími regiónmi, považujú na 
účely tohto článku za menej rozvinuté 
regióny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Francesca Barracciu

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od písm. a) sa všetky regióny na 
úrovni NUTS II pozostávajúce výlučne 
z jedného alebo viacerých ostrovov 
považujú na účely tohto článku za menej 
rozvinuté regióny.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 107
Andrey Kovatchev

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) Činnosti podporujúce udržateľný 
cestovný ruch, kultúru a prírodné 
dedičstvo by mali byť súčasťou územnej 
stratégie pre každý región, a to aj pokiaľ 
ide o konverziu upadajúcich 
priemyselných regiónov, s cieľom 
maximalizovať ich prínos k dosahovaniu 
cieľa podpory rastu priaznivého pre 
zamestnanosť. Podporou týchto činností 
by sa malo tiež prispievať k posilneniu 
inovácie a využívaniu IKT, MSP, 
životného prostredia a efektívnemu 
využívaniu zdrojov alebo k podpore 
sociálneho začlenenia. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch:

(4) podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo a zvyšovania efektívneho 
využívania zdrojov vo všetkých sektoroch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Michael Theurer, Catherine Bearder
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Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) propagácia energetickej efektívnosti 
a využitia energie z obnoviteľných zdrojov 
v MSP;

(b) propagácie energetickej efektívnosti 
a využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov v podnikoch, predovšetkým
v MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Nuno Teixeira

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) propagácia investícií na riešenie 
osobitných rizík, zabezpečenie odolnosti 
proti katastrofám a vyvíjanie systémov 
zvládania katastrof;

(b) propagácia spoločnej infraštruktúry a 
investícií na riešenie osobitných rizík, 
zabezpečenie odolnosti voči mimoriadnym 
javom a katastrofám a vyvíjanie systémov 
zvládania katastrof;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 111
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) ochrana životného prostredia 
a propagácia účinného využívania zdrojov:

(6) zachovanie a ochrana životného 
prostredia a propagácia efektívneho
využívania zdrojov prostredníctvom:

(a) riešenie významných potrieb investícií
do sektora odpadu s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis;

(a) investovanie do sektora odpadu 
s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a riešiť 
otázku potrieb identifikovaných členskými 
štátmi, pokiaľ ide o investície presahujúce 
rámec týchto požiadaviek;
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(b) riešenie významných potrieb investícií
do sektora vodného hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho 
acquis;

(b) investovanie do sektora vodného 
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a riešiť 
otázku potrieb identifikovaných členskými 
štátmi, pokiaľ ide o investície presahujúce 
rámec týchto požiadaviek;

(c) ochrana, propagácia a rozvoj 
kultúrneho dedičstva;

(c) zachovanie, ochrana, propagácia 
a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva;

(d) ochrana biologickej diverzity, ochrana 
pôdy a propagácia ekosystémových služieb 
vrátane NATURA 2000 a zelených 
infraštruktúr;

(d) ochrana a obnova biologickej diverzity, 
ochrana a obnova pôdy a propagácia 
ekosystémových služieb vrátane siete 
NATURA 2000 a zelených infraštruktúr;

(e) opatrenia na zlepšenie mestského 
prostredia vrátane regenerácie opustených 
priemyselných lokalít a zníženia miery 
znečistenia vzduchu;

(e) opatrenia na zlepšenie mestského 
prostredia, revitalizáciu miest, obnovenie a 
dekontaminácia opustených 
priemyselných lokalít (vrátane oblastí 
konverzie), zníženie miery znečistenia 
ovzdušia a podpora opatrení na zníženie 
hluku;

(ea) podpora inovačných technológií 
zameraných na zlepšenie ochrany 
životného prostredia a efektívneho 
využívania zdrojov v sektore odpadového a 
vodného hospodárstva a v oblasti ochrany 
pôdy alebo na zníženie miery znečistenia 
ovzdušia;
(eb) podpora prechodu priemyslu na 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, 
podpora zeleného rastu, ekologických 
inovácií a riadenia environmentálneho 
správania vo verejnom i súkromnom 
sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 6 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) opatrenia na zlepšenie mestského 
prostredia vrátane regenerácie opustených 
priemyselných lokalít a zníženia miery 
znečistenia vzduchu;

(e) opatrenia na zlepšenie mestského 
prostredia vrátane regenerácie opustených 
priemyselných lokalít, podpory správy 
rekreačných zón medzi bytovými domami,
obnovy kultúrnej infraštruktúry a zníženia 
miery znečistenia ovzdušia;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 7 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) podpora regionálnej a miestnej 
mobility prostredníctvom investícií do 
zlepšenia existujúcej cestnej 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť účinné 
a efektívne riadenie bezpečnosti siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) propagácia zamestnanosti a podpora 
pracovnej mobility:

(8) propagácia udržateľnej a kvalitnej
zamestnanosti a podpora pracovnej 
mobility prostredníctvom:

(a) vývoj podnikateľských inkubátorov 
a investičná podpora samostatnej 
zárobkovej činnosti a zakladania podnikov;

(a) podpory vývoja podnikateľských 
inkubátorov a investičná podpora 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
mikropodnikov a zakladania podnikov;
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(aa) podpory rastu priaznivého pre 
zamestnanosť, a to rozvíjaním 
vnútorného potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre konkrétne oblasti 
vrátane konverzie upadajúcich 
priemyselných regiónov a posilnenia 
prístupnosti a rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych zdrojov;

(b) miestne iniciatívy v oblasti rozvoja 
a pomoc štruktúram, ktoré poskytujú 
komunálne služby, zameraná na tvorbu 
nových pracovných miest, ak tieto činnosti 
nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
(ES) č. […]/2012 [ESF];

(b) podpory miestnych iniciatív v oblasti 
rozvoja a pomoci štruktúram, ktoré 
poskytujú komunálne služby, zameranej na 
tvorbu nových pracovných miest, ak tieto 
činnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. […]/2012 [ESF];

(c) investície do infraštruktúry pre verejné 
služby zamestnanosti;

(c) investícií do infraštruktúry pre služby 
zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) sociálne začlenenie a boj proti 
chudobe:

(9) podpora sociálneho začlenenia a boja
proti akejkoľvek diskriminácii a chudobe 
prostredníctvom:

(a) investície do zdravotníckej a sociálnej 
infraštruktúry, ktoré prispievajú 
k regionálnemu a miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 
postavenia a prechod z inštitucionálnych 
služieb na komunitné;

(a) investícií do zdravotníckej a sociálnej 
infraštruktúry, ktoré prispievajú 
k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu 
rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska 
zdravotného postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie prostredníctvom 
lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym 
a rekreačným službám a prechod 
z inštitucionálnych služieb na komunitné;

(b) podpora fyzickej a ekonomickej 
regenerácie zanedbaných mestských 
a vidieckych komunít; 

(b) podpory fyzickej, ekonomickej a 
sociálnej regenerácie zanedbaných 
komunít v mestských a vidieckych 
oblastiach; 
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(c) podpora sociálnych podnikov; (c) podpory sociálnych podnikov;

(ca) investícií uskutočnených v rámci 
stratégií miestneho rozvoja pod vedením 
komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) investície do zdravotníckej a sociálnej 
infraštruktúry, ktoré prispievajú 
k regionálnemu a miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 
postavenia a prechod z inštitucionálnych 
služieb na komunitné;

(a) investície do zdravotníckej, športovej, 
kultúrnej a sociálnej infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu 
a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť 
z hľadiska zdravotného a sociálneho
postavenia, podporujú sociálne 
začleňovanie prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, kultúrnym a 
rekreačným službám a prechod 
z inštitucionálnych služieb na komunitné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) investície do vzdelávania, zručností 
a celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom vývoja vzdelávacej 
a výcvikovej infraštruktúry;

(10) investície do vzdelávania, odbornej 
prípravy a odborného vzdelávania v 
oblasti zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 118
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) rozšírenie inštitucionálnej kapacity 
a účinnej verejnej správy posilnením 
inštitucionálnej kapacity a účinnosti 
orgánov verejnej správy a verejných 
služieb súvisiacich s realizáciou EFRR a na 
podporu akcií týkajúcich sa inštitucionálnej 
kapacity a účinnosti verejnej správy, 
podporovaných ESF.

(11) rozšírenie inštitucionálnej kapacity 
verejných orgánov a zúčastnených strán
a účinnej verejnej správy posilnením 
inštitucionálnej kapacity a účinnosti 
orgánov verejnej správy a verejných 
služieb súvisiacich s realizáciou EFRR a na 
podporu akcií týkajúcich sa inštitucionálnej 
kapacity a účinnosti verejnej správy, 
podporovaných ESF.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Richard Seeber

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EFRR podporuje v rámci operačných 
programov trvalo udržateľný mestský 
rozvoj prostredníctvom stratégií, v ktorých 
sa stanovujú integrované akcie na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych, 
klimatických a sociálnych výziev, ktoré 
ovplyvňujú mestské oblasti.

1. EFRR podporuje v rámci operačných 
programov trvalo udržateľný mestský 
rozvoj prostredníctvom stratégií, v ktorých 
sa stanovujú integrované akcie na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych, 
klimatických výziev, výziev týkajúcich sa 
vody a sociálnych výziev, ktoré ovplyvňujú 
mestské oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Jan Olbrycht
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Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 Článok 8
Inovačné akcie v oblasti trvalo 

udržateľného mestského rozvoja
Inovačné akcie v oblasti trvalo 

udržateľného mestského rozvoja
1. Na podnet Komisie sa môžu z EFRR 
podporovať inovačné akcie v oblasti trvalo 
udržateľného mestského rozvoja, avšak 
v rámci stropu 0,2 % celkových ročných 
rozpočtových prostriedkov EFRR.. Tieto 
akcie musia zahŕňať štúdie a pilotné 
projekty s cieľom identifikovať alebo 
testovať nové riešenia problémov 
súvisiacich s trvalo udržateľným mestským 
rozvojom, ktoré majú význam na úrovni 
Únie.

1. Na podnet Komisie sa môžu z EFRR 
podporovať inovačné činnosti v oblasti 
udržateľného rozvoja miest v súlade 
s článkom 84 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 
[...]/2013 [NSU]. Tieto činnosti musia 
zahŕňať štúdie a pilotné projekty s cieľom 
identifikovať alebo testovať nové riešenia 
problémov súvisiacich s trvalo 
udržateľným mestským rozvojom, ktoré 
majú význam na úrovni Únie. Komisia 
podporuje zapojenie príslušných 
partnerov z kategórií uvedených v článku 
5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č.[…]/2013 
[NSU] do prípravy a vykonávania 
inovačných činností.

2. Odchylne od uvedeného článku 4 sa 
môžu inovačnými akciami podporovať 
všetky činnosti nevyhnutné na splnenie 
tematických cieľov stanovených v článku 9 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU] 
a príslušných investičných priorít.

2. Odchylne od článku 4 tohto nariadenia
sa môžu inovačnými činnosťami
podporovať všetky činnosti nevyhnutné na 
splnenie tematických cieľov stanovených 
v článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU] a príslušných investičných priorít.

3. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkom 13, pokiaľ ide 
o postupy výberu a realizácie inovačných 
akcií.

3. Komisia je oprávnená prijímať
delegované akty v súlade s článkom 13, 
ktorý určuje podrobné pravidlá týkajúce 
sa zásad výberu a riadenia inovačných 
činností, ktoré sa majú podporovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4b (nový)



AM\940882SK.doc 31/31 PE514.646v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Podiel EFRR osobitne vyčlenený na 
najvzdialenejší región Mayotte nepodlieha 
článku 4 tohto nariadenia a najmenej 
50 % sa vyčleňuje na tematické ciele 
stanovené v článku 9 bodoch 1, 2, 3, 4 a 6 
nariadenia (EÚ) č. [...]/2013 [NSU].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie počnúc 1. 
januárom 2014.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie troch rokov od 1. 
januára 2014 a Komisia predloží správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto trojročného obdobia.

Or. bg

Odôvodnenie

Bolo by vhodné stanoviť lehotu na delegovanie právomocí a stanoviť Komisii povinnosť 
vypracovať správu o tom, ako delegované právomoci uplatňuje, aby boli dostupné pravidelné 
posúdenia toho, ako delegovanie právomocí funguje.


