
AM\941188SK.doc PE514.696v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2011/0275(COD)

28.6.2013

KOMPROMISNÉ POZMEŇUJÚCE 
NÁVRHY
1 – 6

Návrh správy
Jan Olbrycht
(PE487.951v01)

Osobitné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja a cieli 
Investície pre rast a zamestnanosť a zrušenie nariadenia (ES) č. 1080/2006

Návrh nariadenia
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))



PE514.696v01-00 2/10 AM\941188SK.doc

SK

AM_Com_LegCompr



AM\941188SK.doc 3/10 PE514.696v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 1
Jan Olbrycht

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5j (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5j) Investičné priority EFRR 
a Kohézneho fondu by sa mali v rámci 
príslušných tematických cieľov zosúladiť, 
tak aby sa zvýšila flexibilita a znížilo 
administratívne zaťaženie umožnením 
spoločného vykonávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jan Olbrycht
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce návrhy 36, 54, 55, 56, 57, 
121

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Osobitný dodatočný príspevok pre 
najvzdialenejšie regióny sa použije na 
vyrovnanie dodatočných nákladov, ktoré sa 
viažu na znevýhodnenia uvedené 
v článku 349 Zmluvy a ktoré vzniknú 
v najvzdialenejších regiónoch pri podpore:

1. Článok 4 sa nevzťahuje na osobitný 
dodatočný príspevok pre najvzdialenejšie 
regióny, pričom tento príspevok sa použije 
na vyrovnanie dodatočných nákladov, 
ktoré sa viažu na charakteristiky a 
obmedzenia uvedené v článku 349 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a ktoré 
vzniknú v najvzdialenejších regiónoch pri 
podpore:

a) tematických cieľov stanovených 
v článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU];

a) tematických cieľov stanovených 
v článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU];

b) služieb nákladnej dopravy a počiatočnej 
pomoci pre dopravné služby;

b) služieb nákladnej dopravy a počiatočnej 
pomoci pre dopravné služby;

c) operácií súvisiacich s obmedzeniami c) operácií súvisiacich s obmedzeniami 
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skladovania, nadmernými rozmermi 
a údržbou výrobných nástrojov 
a nedostatkom ľudského kapitálu na 
miestnom trhu.

skladovania, nadmernými rozmermi 
a údržbou výrobných nástrojov 
a nedostatkom ľudského kapitálu na 
miestnom trhu.

Aspoň 50 % osobitného dodatočného 
príspevku sa vyčlení na akcie 
prispievajúce k diverzifikácii 
a modernizácii hospodárstiev 
najvzdialenejších regiónov, s osobitným 
zameraním na tematické ciele stanovené 
v bodoch 1, 2 a 3 článku 9 nariadenia 
(EÚ) č. […]/2012 [NSU].
2. Osobitný dodatočný príspevok sa môže 
použiť aj na podporu financovania 
prevádzkovej pomoci a výdavkov 
pokrývajúcich záväzky služieb vo 
verejnom záujme a zmluvy o službách vo 
verejnom záujme v najvzdialenejších 
regiónoch.

2. Osobitný dodatočný príspevok sa môže 
použiť aj na podporu financovania 
prevádzkovej pomoci a výdavkov 
pokrývajúcich záväzky služieb vo 
verejnom záujme a zmluvy o službách vo 
verejnom záujme v najvzdialenejších 
regiónoch.

3. Suma, na ktorú sa vzťahuje podiel 
spolufinancovania, je úmerná dodatočným 
nákladom, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 
a ktoré vznikli príjemcovi, v prípade 
prevádzkovej pomoci a výdavkov 
pokrývajúcich iba záväzky služieb vo 
verejnom záujme a zmluvy o službách vo 
verejnom záujme a môže pokrývať celkové 
oprávnené náklady v prípade výdavkov na 
investície.

Suma, na ktorú sa vzťahuje podiel 
spolufinancovania, je úmerná dodatočným 
nákladom, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 
a ktoré vznikli príjemcovi, v prípade 
prevádzkovej pomoci a výdavkov 
pokrývajúcich iba záväzky služieb vo 
verejnom záujme a zmluvy o službách vo 
verejnom záujme a môže pokrývať celkové 
oprávnené náklady v prípade výdavkov na 
investície. 

4. Podľa tohto článku sa nefinancuje 
podpora:

4. Podľa tohto článku sa nefinancuje 
podpora:

a) operácií, ktoré zahŕňajú produkty 
z prílohy I k Zmluve;

a) operácií, ktoré zahŕňajú produkty z 
prílohy I k Zmluve o fungovaní Európskej 
únie;

b) pomoci pri prevoze osôb povolenej 
podľa článku 107 ods. 2 písm. a) Zmluvy;

b) pomoci pri prevoze osôb povolenej 
podľa článku 107 ods. 2 písm. a) Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie;

c) oslobodenia od dane a sociálnych 
odvodov.

c) oslobodenia od dane a sociálnych 
odvodov.

4a. Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a), 
aa) a b) sa z EFRR môžu podporovať 
produktívne investície do podnikov v 
najvzdialenejších regiónoch bez ohľadu 
na ich veľkosť.
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4 b. 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 3
Jan Olbrycht
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha – Výskum a inovácia

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV

Výskum a inovácia

osoby Počet zamestnancov 
oddelenia pre výskum 
a vývoj/výskumných 
pracovníkov pracujúcich 
v novovybudovaných alebo 
novozariadených 
výskumných 
infraštruktúrach

podniky Počet podnikov 
spolupracujúcich 
s podporovanými 
výskumnými inštitúciami

ekvivalenty 
plných 
pracovných 
úväzkov

Počet pracovných miest 
výskumných pracovníkov 
vytvorených v subjektoch, 
ktoré dostávajú pomoc 

EUR Súkromné investície 
spojené s verejnou 
podporou v inovačných 
projektoch alebo 
projektoch výskumu 
a vývoja

podniky Počet podnikov, ktoré 
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uviedli nové a značne 
vylepšené výrobky, nové na 
trhu, vďaka podporeným 
inovačným projektom 
alebo projektom výskumu 
a vývoja

podniky Počet podnikov, ktoré 
uviedli nové alebo výrazne 
zlepšené výrobky pre 
podnik vďaka podporeným 
inovačným projektom 
alebo projektom výskumu 
a vývoja

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV
Výskum a inovácia

vypúšťa sa
vypúšťa sa
ekvivalenty 
plných 
pracovných 
úväzkov

Počet nových výskumných 
pracovníkov 
v podporovaných 
podnikoch

ekvivalenty 
plných 
pracovných 
úväzkov

Počet výskumných 
pracovníkov pracujúcich 
v zrekonštruovaných 
zariadeniach výskumnej 
infraštruktúry

podniky Počet podnikov 
spolupracujúcich 
s výskumnými inštitúciami

EUR Súkromné investície 
spojené s verejnou 
podporou v inovačných 
projektoch alebo 
projektoch výskumu 
a vývoja

podniky Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre trh
nové

podniky Počet podnikov, ktoré 
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dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
podnik nové

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Jan Olbrycht
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha – Energetika a zmena klímy

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV

Energetika a zmena klímy
Obnoviteľné zdroje MW Dodatočná kapacita výroby 

energie z obnoviteľných 
zdrojov

Energetická efektívnosť domácnosti Počet domácností so 
zlepšenou klasifikáciou 
podľa spotreby energie

kWh/rok Pokles spotreby primárnej 
energie verejných budov

používatelia Počet dodatočných 
používateľov energie 
pripojených k 
inteligentným sieťam

Zníženie emisií skleníkových plynov tony CO2eq Odhadované zníženie 
emisií skleníkových plynov 
v ekvivalentoch CO2

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV

Energetika a zmena klímy
Obnoviteľné zdroje MW Dodatočná kapacita výroby 

energie z obnoviteľných 
zdrojov

Energetická efektívnosť domácnosti Počet domácností so 
zlepšenou klasifikáciou 
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podľa spotreby energie
kWh/rok Zníženie ročnej spotreby 

primárnej energie vo 
verejných budovách

používatelia Počet dodatočných 
používateľov energie 
pripojených k 
inteligentným sieťam

Zníženie emisií skleníkových plynov tony CO2eq Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Jan Olbrycht
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha – Sociálna infraštruktúra

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV
Sociálna infraštruktúra

Starostlivosť o deti a vzdelávanie osoby Prevádzková kapacita 
podporenej infraštruktúry 
starostlivosti o deti alebo 
vzdelávania

Zdravotníctvo osoby Kapacita podporených
zdravotníckych služieb

Bývanie domácnosti Počet domácností 
využívajúcich zlepšené 
podmienky bývania

Kultúrne dedičstvo návštevy Počet návštev podporených 
lokalít

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV
Sociálna infraštruktúra

Starostlivosť o deti a vzdelávanie osoby Kapacita podporovaných 
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zariadení starostlivosti 
o deti alebo vzdelávacej 
infraštruktúry

Zdravotníctvo osoby Počet obyvateľov 
s prístupom k zlepšeným 
zdravotníckym službám

vypúšťa sa
vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jan Olbrycht
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Príloha – Mestský rozvoj

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV

Mestský rozvoj
osoby Populácia žijúca 

v oblastiach 
s integrovanými stratégiami 
mestského rozvoja

metre 
štvorcové

Nové otvorené 
priestranstvá v mestských 
oblastiach

metre 
štvorcové

Nové verejné alebo 
komerčné budovy 
v mestských oblastiach

metre 
štvorcové

Nové obydlia v mestských 
oblastiach

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV

Špecifické ukazovatele mestského 
rozvoja

osoby Populácia žijúca 
v oblastiach 
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s integrovanými stratégiami 
mestského rozvoja

metre 
štvorcové

Vytvorené alebo obnovené
otvorené priestranstvá 
v mestských oblastiach

metre
štvorcové

Postavené alebo 
zrenovované verejné alebo 
komerčné budovy 
v mestských oblastiach

bytové 
jednotky

Renovované obydlia 
v mestských oblastiach

Or. en


