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Pozmeňujúci návrh 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 174 zmluvy sa stanovuje, že 
Únia sa v záujme posilnenia hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti zameriava 
na znižovanie rozdielov medzi úrovňami 
rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti 
najviac znevýhodnených regiónov alebo 
ostrovov, najmä vidieckych regiónov, 
regiónov zasiahnutých zmenami 
v priemysle a regiónov závažne a trvalo 
znevýhodnených prírodnými 
a demografickými podmienkami. V článku 
175 zmluvy sa vyžaduje, aby Únia 
podporila dosiahnutie týchto cieľov 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho usmerňovacieho 
a záručného fondu, usmerňovacej sekcie, 
Európskeho sociálneho fondu, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskej 
investičnej banky a ďalších finančných 
nástrojov.

(1) V článku 174 zmluvy sa stanovuje, že 
Únia sa v záujme posilnenia hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti zameriava 
na znižovanie rozdielov medzi úrovňami 
rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti 
najviac znevýhodnených regiónov alebo 
ostrovov, pričom osobitnú pozornosť je 
potrebné venovať najmä vidieckym 
regiónom, regiónom zasiahnutým
zmenami v priemysle a regiónom závažne 
a trvalo znevýhodneným prírodnými 
a demografickými podmienkami, okrem 
iného najvzdialenejším regiónom, 
najsevernejším regiónom s veľmi nízkou
hustotou obyvateľstva a ostrovným, 
cezhraničným a horským regióny. 
V článku 175 zmluvy sa vyžaduje, aby 
Únia podporila dosiahnutie týchto cieľov 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho usmerňovacieho 
a záručného fondu, usmerňovacej sekcie, 
Európskeho sociálneho fondu, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskej 
investičnej banky a ďalších finančných 
nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Nariadenie Európskeho parlamentu
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a Rady (EÚ) č. [...] / 2012 o rozpočtových
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný 
rozpočet Únie1 stanovuje všeobecné 
zásady týkajúce sa plnenia ročného
rozpočtu Únie. Je potrebné zabezpečiť 
súlad medzi uvedeným nariadením a
ustanoveniami upravujúcimi toto 
nariadenie.
___________
1 Ú. v. EÚ L ....

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V súlade so závermi Európskej rady zo 
17. júna 2010, ktorými sa prijala stratégia 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, by Únia 
a členské štáty mali zabezpečovať 
dosahovanie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a súčasne podporovať 
harmonický rozvoj Únie a znižovať 
regionálne rozdiely.

(2) V súlade so závermi Európskej rady zo 
17. júna 2010, ktorými sa prijala stratégia 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, by Únia 
a členské štáty mali zabezpečovať 
dosahovanie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a súčasne podporovať 
harmonický rozvoj Únie a znižovať 
regionálne rozdiely. Politika súdržnosti
zohráva rozhodujúcu úlohu pre
dosiahnutie stanovených cieľov stratégie
EÚ 2020 a dobrá samostatná politika 
súdržnosti je nevyhnutným predpokladom
pre úspešné vykonávanie tejto stratégie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Najvzdialenejšie regióny by mali mať 
prospech z osobitných opatrení 
a dodatočného financovania na vyváženie 
nedostatkov vyplývajúcich z faktorov 
uvedených v článku 349 zmluvy.

(5) Najvzdialenejšie regióny by mali mať 
prospech z osobitných účinných opatrení, 
ako aj z dostatočného dodatočného
financovania na zohľadnenie odľahlosti, 
ostrovného charakteru, sociálnych a
hospodárskych štrukturálnych okolností a
na vyváženie nedostatkov vyplývajúcich 
z faktorov uvedených v článku 349 
zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Pre zmluvu o partnerstve a pre každý 
program osobitne by členský štát mal 
utvoriť partnerstvo so zástupcami 
príslušných regionálnych, miestnych, 
mestských a ostatných verejných orgánov; 
hospodárskych a sociálnych partnerov; 
a subjekty, ktoré zastupujú občiansku 
spoločnosť, vrátane partnerov z oblasti 
životného prostredia, mimovládnych 
organizácií a subjektov zodpovedných za 
presadzovanie rovnosti a nediskriminácie. 
Účelom tohto partnerstva je rešpektovať 
zásadu viacúrovňového riadenia, 
zabezpečiť, aby sa zainteresované strany 
stotožnili s plánovanými opatreniami, 
a vychádzať zo skúseností a know-how 
príslušných aktérov. Komisia by mala byť
splnomocnená na prijímanie delegovaných 
aktov na zabezpečenie kódexu správania 
s cieľom zabezpečiť zapojenie partnerov 
do prípravy, vykonávania, monitorovania 
a hodnotenia zmlúv o partnerstve 
a programov konzistentným spôsobom.

(9) Pre dohodu o partnerstve a pre každý 
program osobitne by členský štát mal 
utvoriť partnerstvo so zástupcami 
príslušných regionálnych, miestnych, 
mestských a ostatných verejných orgánov; 
hospodárskych a sociálnych partnerov; 
a subjektov, ktoré zastupujú občiansku 
spoločnosť, vrátane partnerov z oblasti 
životného prostredia, mimovládnych 
organizácií a subjektov zodpovedných za 
presadzovanie rovnosti a nediskriminácie
vrátane „zastrešujúcich organizácii“
týchto subjektov, orgánov a organizácií,
kde je to vhodné. Účelom tohto partnerstva 
je rešpektovať zásadu viacúrovňového 
riadenia, ale aj zásady subsidiarity a 
proporcionality a špecifiká rôznych 
právnych a inštitucionálnych rámcov 
jednotlivých členských štátov, ako aj
zabezpečiť, aby sa zainteresované strany 
stotožnili s plánovanými opatreniami, 
a vychádzať zo skúseností a know-how 
príslušných aktérov. Členské štáty by mali 



PE514.636v02-00 6/75 AM\941563SK.doc

SK

určiť príslušných najreprezentatívnejších 
partnerov, medzi ktorých by mali byť 
zahrnuté inštitúcie, organizácie a skupiny, 
ktoré môžu mať vplyv na prípravu alebo 
môžu byť dotknuté prípravou a 
vykonávaním programov. V tejto súvislosti 
členské štáty môžu tiež určiť ako 
príslušných partnerov, kde je to vhodné, 
„zastrešujúce organizácie“, čo sú 
združenia, federácie alebo konfederácie 
príslušných miestnych, regionálnych a 
mestských orgánov či iných subjektov v 
súlade s platnými vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou. Komisia je
splnomocnená na prijatie delegovaného 
aktu na zabezpečenie kódexu správania
s cieľom uľahčiť členským štátom 
vykonávanie partnerstva s ohľadom na 
zabezpečenie zapojenia príslušných
partnerov do prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia dohôd
o partnerstve a programov konzistentným 
spôsobom. Prijatý delegovaný akt by za 
žiadnych okolností a na základe žiadneho 
spôsobu jeho výkladu nemal mať spätný 
účinok alebo byť základom pre dokázanie
nezrovnalostí vedúce k finančným 
opravám. Prijatý delegovaný akt by nemal 
nadobudnúť účinnosť skôr ako v deň 
jeho prijatia po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia. Prijatý delegovaný akt 
by mal umožniť členským štátom, aby si 
určili najvhodnejšie spôsoby vykonávania 
partnerstva v súlade s ich 
inštitucionálnym a právnym rámcom, ako 
aj ich kompetencie na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni za predpokladu, že sa 
dosiahnu jeho ciele stanovené v tomto
nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súvislosti s úsilím Únie o posilnenie 
hospodárskej, územnej a sociálnej 
súdržnosti by sa Únia vo všetkých fázach 
využívania fondov SSR mala zamerať na 
odstraňovanie nerovností a presadzovanie
rovnosti mužov a žien, ako aj na boj proti 
diskriminácii na základe rodu, rasy alebo 
etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie.

(11) V súvislosti s úsilím Únie o posilnenie 
hospodárskej, územnej a sociálnej 
súdržnosti by sa Únia vo všetkých fázach 
využívania európskych štrukturálnych a
investičných fondov mala zamerať na 
odstraňovanie nerovností a zabezpečenie
rovnosti žien a mužov, a to 
prostredníctvom systematického
začleňovania hľadiska rodovej rovnosti
do plánovania a procesu vykonávania, a
prostredníctvom osobitných opatrení v
súlade so stratégiou rovnosti žien a mužov
EÚ. Počas tohto vykonávania by sa Únia
mala tiež zamerať na boj proti 
diskriminácii na základe rodu, rasy alebo 
etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie, ako je stanovené v
článku 2 Zmluvy o Európskej únii, v 
článku 10 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie a v článku 21 Charty základných
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Ciele fondov SSR by sa mali 
realizovať z pohľadu trvalo udržateľného 
rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 
ochrany a zlepšovania životného prostredia 
podľa článku 11 a 19 zmluvy, zohľadňujúc 
zásadu „znečisťovateľ platí“. Členské štáty 
by v súlade s ambíciou venovať najmenej 
20 % rozpočtu Únie na tento cieľ

(12) Ciele európskych štrukturálnych a
investičných fondov by sa mali realizovať 
z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 
a snahy Únie o podporu cieľa zachovania, 
ochrany a zlepšovania kvality životného
prostredia podľa článkov 11 a 191 ods. 1
zmluvy, zohľadňujúc zásadu 
„znečisťovateľ platí“. Na tento účel by
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poskytovať informácie o podpore cieľov 
v oblasti zmeny klímy s použitím metodiky 
prijatej Komisiou vykonávacím aktom.

členské štáty v súlade s ambíciou venovať 
najmenej 20 % rozpočtu Únie mali
poskytovať informácie o podpore cieľov v
oblasti zmeny klímy s použitím metodiky 
založenej na kategóriách zásahu alebo
opatreniach prijatých Komisiou
vykonávacím aktom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom dosiahnuť čiastkové 
a celkové ciele stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu by sa podpora fondov 
SSR mala zamerať na obmedzený počet 
spoločných tematických cieľov. Presný 
rozsah každého z fondov SSR by mal byť 
stanovený v pravidlách pre jednotlivé 
fondy a môže byť obmedzený len na 
niektoré z tematických cieľov 
vymedzených v tomto nariadení.

(13) S cieľom dosiahnuť čiastkové 
a celkové ciele stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu by sa podpora 
európskych štrukturálnych a investičných
fondov mala zamerať na obmedzený počet 
spoločných tematických cieľov, ktoré
ponechávajú dostatočný priestor pre
flexibilitu s cieľom prispôsobiť sa 
osobitným potrebám regiónov a poskytnúť
adekvátne reakcie na ne. Presný rozsah 
každého z európskych štrukturálnych a
investičných fondov by mal byť stanovený 
v pravidlách pre jednotlivé fondy a môže 
byť obmedzený len na niektoré 
z tematických cieľov vymedzených 
v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom maximalizovať príspevok 
fondov SSR a poskytnúť jasnejšie
strategické usmernenie pre proces
programovania na úrovni členských štátov 
a regiónov by sa mal stanoviť spoločný 
strategický rámec. Spoločný strategický 
rámec by mal uľahčiť sektorovú a územnú 
koordináciu zásahov Únie v rámci fondov 
SSR a s ostatnými relevantnými politikami 
a nástrojmi Únie.

(14) S cieľom maximalizovať príspevok
európskych štrukturálnych a investičných
fondov a poskytnúť strategické hlavné
zásady pre uľahčenie procesu
programovania na úrovni členských štátov 
a regiónov by sa mal stanoviť spoločný 
strategický rámec. Spoločný strategický 
rámec by mal taktiež uľahčiť sektorovú 
a územnú koordináciu zásahov Únie 
v rámci európskych štrukturálnych a
investičných fondov a s ostatnými 
relevantnými politikami a nástrojmi Únie v
súlade s cieľmi stanovenými v zmluve a
cieľmi stratégie Únie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu pri zohľadnení
kľúčových územných výziev. Spoločný 
strategický rámec by mal byť stanovený v
prílohe k tomuto nariadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Spoločný strategický rámec by mal 
preto stanoviť prostriedky na dosiahnutie 
súdržnosti a súladu s hospodárskymi 
politikami členských štátov a Únie, 
s mechanizmami koordinácie medzi 
fondmi SSR a s ostatnými príslušnými 
politikami a nástrojmi Únie, horizontálne 
zásady a prierezové ciele politiky, 
opatrenia na riešenie územných výziev, 
indikačné opatrenia s vysokou európskou 
pridanou hodnotou a príslušné zásady 
vykonávania a priority.

(15) Spoločný strategický rámec by mal 
preto stanoviť mechanizmy, na základe 
ktorých európske štrukturálne a
investičné fondy prispejú k celkovým a 
čiastkovým cieľom stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
opatrenia na riešenie kľúčových
územných výziev, opatrenia na podporu
integrovaného využívania európskych
štrukturálnych a investičných fondov, 
horizontálne zásady a prierezové ciele 
politiky, a prostriedky na zosúladenie s
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inými príslušnými politikami Únie a
činnosťou v rámci spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Členské štáty a regióny čoraz viac
čelia problémom, ktoré súvisia s účinkom
globalizácie, environmentálnymi a
energetickými aspektmi, starnutím
obyvateľstva a demografickými zmenami, 
technologickou transformáciou a dopytom 
po inováciách a so sociálnou
nerovnosťou. Vzhľadom na zložitý 
charakter a vzájomnú previazanosť týchto 
problémov by riešenia podporované 
európskymi štrukturálnymi a investičnými
fondmi mali byť integrované, viac
sektorové a viacdimenzionálne. V tejto 
súvislosti a za účelom zvýšenia účinnosti a
efektívnosti politík by malo byť možné
zlúčiť európske štrukturálne a investičné
fondy do integrovaných balíkov, ktoré
prispôsobené na konkrétne územné
potreby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Kombinácia ubúdania pracujúceho 
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obyvateľstva a rastúceho podielu ľudí v
dôchodkovom veku v bežnej populácii, 
ako aj problémy spojené s populačným
rozptylom, budú okrem iného naďalej
obmedzovať štruktúry vzdelávania a
sociálnej podpory v členských štátoch a
tým aj hospodársku
konkurencieschopnosť Únie.
Prispôsobenie sa týmto demografickým
zmenám predstavuje jednu z hlavných 
výziev, ktorej budú čeliť členské štáty a
regióny v nasledujúcich rokoch, a mal by 
sa na ňu klásť obzvlášť vysoký dôraz v
regiónoch najviac postihnutých
demografickými zmenami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na základe spoločného strategického 
rámca by mal každý členský štát pripraviť 
v spolupráci s partnermi a s Komisiou 
zmluvu o partnerstve. Zmluva
o partnerstve by mala transformovať prvky 
vymedzené v spoločnom strategickom 
rámci do vnútroštátneho kontextu 
a vymedzovať pevné záväzky na 
dosiahnutie cieľov Únie prostredníctvom 
programovania fondov SSR.

(16) Na základe spoločného strategického 
rámca by mal každý členský štát pripraviť 
v spolupráci s partnermi, ako je uvedené v 
článku 5 tohto nariadenia, a s Komisiou 
dohodu o partnerstve. Dohoda
o partnerstve by mala transformovať prvky 
vymedzené v spoločnom strategickom 
rámci do vnútroštátneho kontextu 
a vymedzovať pevné záväzky na 
dosiahnutie cieľov Únie prostredníctvom 
programovania európskych štrukturálnych 
a investičných fondov. Dohoda o 
partnerstve by mala stanoviť opatrenia na
zabezpečenie súladu so stratégiou Únie na 
zabezpečenie inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu, ako aj 
so špecifickými úlohami fondov podľa ich 
cieľov vychádzajúcich zo zmluvy, 
opatrenia na zabezpečenie účinného 
vykonávania a opatrenia na zabezpečenie 
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zásady partnerstva a integrovaný prístup k
územnému rozvoju.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Členské štáty by sa mali zamerať na 
zabezpečenie výrazného príspevku 
k dosiahnutiu cieľov Únie v súlade so 
svojimi osobitnými vnútroštátnymi 
a regionálnymi potrebami rozvoja. Mali by 
sa vymedziť podmienky ex ante, ktoré 
zabezpečia zavedenie potrebných 
rámcových podmienok účinného 
využívania podpory Únie. Splnenie týchto 
podmienok ex ante by mala posúdiť
Komisia v rámci jej hodnotenia zmluvy
o partnerstve a programov. V prípadoch 
neplnenia podmienok ex ante by Komisia 
mala mať právomoc pozastaviť platby pre 
program.

(17) Členské štáty by sa mali zamerať na 
zabezpečenie výrazného príspevku 
k dosiahnutiu cieľov Únie v súlade so 
svojimi osobitnými vnútroštátnymi 
a regionálnymi potrebami udržateľného
rozvoja. Mali by sa vymedziť podmienky 
ex ante, ktoré zabezpečia zavedenie 
potrebných rámcových podmienok 
účinného využívania podpory Únie. 
Podmienka ex ante by sa mala použiť iba
v prípade, ak má priamu väzbu na vplyv
na účinné využívanie európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
Komisia by mala posúdiť informácie 
poskytnuté členskými štátmi o splnení
podmienok ex ante v rámci jej hodnotenia 
dohody o partnerstve a programov. 
V prípadoch neplnenia podmienok ex ante
by Komisia mala mať právomoc pozastaviť 
platby pre program v súlade s pravidlami 
pre jednotlivé fondy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Pre každý program by sa mal 
vymedziť výkonnostný rámec s cieľom 
monitorovať v priebehu celého 
programového obdobia pokrok 
v dosahovaní čiastkových a celkových 
cieľov stanovených pre každý program. 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
by mala preskúmať výkonnosť v rokoch 
2017 a 2019. Mala by naplánovať 
výkonnostnú rezervu a prideliť ju v roku 
2019 tam, kde boli dosiahnuté čiastkové 
ciele stanovené vo výkonnostnom rámci. 
Pre programy Európskej územnej 
spolupráce by výkonnostná rezerva 
nemala existovať z dôvodu ich 
rozmanitosti a medzinárodnej povahy.
V prípadoch výrazného zaostávania 
v dosahovaní míľnikov alebo cieľov by 
Komisia mala byť schopná pozastaviť 
platby pre program, alebo na konci 
programového obdobia požiadať 
o finančné opravy s cieľom zabezpečiť, 
aby sa rozpočet Únie nevyužíval zbytočne 
alebo neefektívne.

(18) Pre každý program by sa mal 
vymedziť výkonnostný rámec s cieľom 
monitorovať v priebehu celého 
programového obdobia pokrok 
v dosahovaní čiastkových a celkových 
cieľov stanovených pre každý program. 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
by mala preskúmať výkonnosť v rokoch 
2017 a 2019. V prípadoch, keď v dôsledku
kontroly výkonnosti existujú dôkazy o
tom, že sa v rámci priority nepodarilo
dosiahnuť čiastkové ciele stanovené vo
výkonnostnom rámci, Komisia by mala 
vyzvať členský štát, aby navrhol zmeny
príslušného programu, a ak členský štát
nezareaguje uspokojivo do 3 mesiacov, 
Komisia by mala mať možnosť pozastaviť
všetky priebežné platby pre prioritu
programu alebo ich časť s cieľom 
zabezpečiť, aby sa rozpočet Únie 
nevyužíval zbytočne alebo neefektívne. 
Pozastavenie by malo byť zrušené, len čo
členský štát prijme potrebné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) V nadväznosti na závery Európskej
rady z 28. a 29. júna 2012 by sa verejné
výdavky členských štátov, ktoré
spolufinancujú programy financované z 
európskych štrukturálnych a investičných
fondoch, nemali brať do úvahy pri
výpočte deficitu dotknutého členského
štátu.
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Pozmeňujúci návrh 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Vytvorenie užšieho prepojenia medzi 
politikou súdržnosti a hospodárskym 
riadením Únie zabezpečí, aby sa účinnosť 
výdavkov v rámci fondov SSR opierala o 
zdravé hospodárske politiky a aby fondy 
SSR mohli byť v prípade potreby 
presmerované na riešenie hospodárskych 
problémov, ktorým krajina čelí. Tento 
proces musí byť postupný a začať zmenou 
zmluvy o partnerstve a programov, aby sa 
podporili odporúčania Rady na riešenie 
makroekonomických nerovnováh 
a sociálnych a hospodárskych problémov. 
Pokiaľ aj napriek intenzívnejšiemu 
využívaniu fondov SSR členský štát 
neprijme účinné opatrenia v súvislosti so 
správou hospodárskych záležitostí, 
Komisia by mala mať právo pozastaviť 
všetky platby a záväzky alebo ich časť. 
Rozhodnutia o pozastavení by mali byť 
primerané a účinné a mali by zohľadniť 
vplyv jednotlivých programov na riešenie 
hospodárskej a sociálnej situácie 
v príslušnom členskom štáte a predošlé 
zmeny a doplnenia zmluvy o partnerstve. 
Komisia by pri rozhodovaní o pozastavení 
platieb mala rešpektovať aj rovnaké 
zaobchádzanie s členskými štátmi, berúc 
do úvahy najmä vplyv pozastavenia 
platieb na hospodárstvo dotknutého 
členského štátu. Pozastavenie platieb by 
sa malo zrušiť a finančné prostriedky 
opäť sprístupniť dotknutému členskému 
štátu ihneď ako členský štát prijme 
potrebné opatrenie.

(19) Vytvorenie užšieho prepojenia medzi 
politikou súdržnosti a hospodárskym 
riadením Únie zabezpečí, aby sa účinnosť 
výdavkov v rámci európskych
štrukturálnych a investičných fondov 
opierala o zdravé hospodárske politiky 
a aby európske štrukturálne a investičné
fondy mohli byť v prípade potreby 
presmerované na riešenie hospodárskych 
problémov, ktorým krajina čelí. 
Ustanovenia o podmienenosti vyplývajúce 
z Paktu stability a rastu by sa mali 
vzťahovať na KF vo vzťahu ku splneniu 
podmienok správy ekonomických 
záležitostí. Tento proces musí byť postupný 
a musí sa začať zmenou dohody o 
partnerstve a programov na podporu
odporúčaní Rady na riešenie 
makroekonomických nerovnováh a 
sociálnych a hospodárskych problémov.
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Pozmeňujúci návrh 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) S cieľom zabezpečiť zameranie na 
dosiahnutie stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, mali 
by sa vymedziť spoločné prvky pre všetky 
programy. Na zabezpečenie zosúladenia
programových opatrení pre fondy SSR, by 
sa mali zosúladiť postupy pre 
schvaľovanie a zmenu a doplnenie 
programov. Plánovanie by malo 
zabezpečiť súlad so spoločným 
strategickým rámcom a zmluvou
o partnerstve, koordináciu fondov SSR, a 
to navzájom, ako aj s ostatnými 
existujúcimi finančnými nástrojmi 
a Európskou investičnou bankou.

(20) Európske štrukturálne a investičné
fondy by sa mali využívať
prostredníctvom programov týkajúcich sa 
programového obdobia v súlade s 
dohodou o partnerstve. Programy by mali 
byť vypracované členskými štátmi 
transparentnými postupmi v súlade s 
inštitucionálnym a právnym rámcom
každého členského štátu. Členské štáty a 
Komisia by mali spolupracovať s cieľom 
zabezpečiť koordináciu a zosúladenie
programových opatrení pre európske 
štrukturálne a investičné fondy. Keďže
obsah programov je úzko prepojený s 
obsahom dohody o partnerstve, programy 
by mali byť predložené najneskôr do troch 
mesiacov od dátumu predloženia dohody o 
partnerstve. Na predloženie programov 
európskej územnej spolupráce by mala 
byť stanovená dlhšia lehota, aby sa 
zohľadnil medzinárodný charakter týchto 
programov. Je potrebné rozlišovať najmä 
medzi základnými prvkami dohody o 
partnerstve a programami, ktoré by mali 
byť predmetom rozhodnutia Komisie, a 
ďalšími prvkami, ktoré nie sú zahrnuté do 
rozhodnutia Komisie a môžu byť zmenené 
v rámci zodpovednosti príslušného 
členského štátu. Plánovanie by malo 
zabezpečiť súlad so spoločným 
strategickým rámcom a dohodou
o partnerstve, koordináciu európskych
štrukturálnych a investičných fondov, ako 
aj s ostatnými existujúcimi finančnými 
nástrojmi a vstupom Európskej investičnej 
banky, pokiaľ je relevantný.
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Pozmeňujúci návrh 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) V záujme optimalizácie pridanej
hodnoty z investícií financovaných úplne
alebo čiastočne zo všeobecného rozpočtu
Európskej únie v oblasti výskumu a
inovácií sa bude vyvíjať úsilie o
súčinnosť najmä medzi fungovaním
európskych štrukturálnych a investičných
fondov a programu Horizont 2020 pri
rešpektovaní ich odlišných cieľov. 
Hlavnými mechanizmami na dosiahnutie 
tejto súčinnosti bude uznanie paušálnych
sadzieb za oprávnené náklady z programu
Horizont 2020 pre podobné operácie a
príjemcu a možnosť kombinovať
financovanie z rôznych nástrojov Únie, 
vrátane európskych štrukturálnych a
investičných fondov a programu Horizont
2020, a to aj pri ich súčasnom využívaní a 
zabránení dvojitému financovaniu. S 
cieľom posilniť výskumné a inovačné
kapacity vnútroštátnych a regionálnych
aktérov a dosiahnuť cieľ vytvorenia
„cesty k výnimočnosti“ v menej
rozvinutých regiónoch by sa mala vytvoriť
úzka súčinnosť medzi európskymi
štrukturálnymi a investičnými fondmi a
programom Horizont 2020 v rámci
všetkých významných programových
priorít.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na základe zmluvy sa k cieľom 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti pridala 
územná súdržnosť a preto je zvlášť 
nevyhnutné zaoberať sa úlohou miest, 
funkčných geografických oblastí 
a subregionálnych oblastí, ktoré čelia 
osobitným zemepisným alebo 
demografickým problémom. Na tento účel, 
s cieľom lepšie mobilizovať potenciál na 
miestnej úrovni, je potrebné posilniť 
a uľahčiť rozvoj riadený spoločenstvom 
stanovením spoločných pravidiel a úzkou 
koordináciou všetkých fondov SSR. 
Zodpovednosť za realizáciu stratégií 
miestneho rozvoja by sa v podstate mala 
prideliť miestnym akčným skupinám, ktoré 
zastupujú záujmy spoločenstva.

(21) Na základe zmluvy sa k cieľom 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti pridala 
územná súdržnosť a preto je zvlášť 
nevyhnutné zaoberať sa úlohou miest, 
funkčných geografických oblastí 
a subregionálnych oblastí, ktoré čelia 
osobitným zemepisným alebo 
demografickým problémom. Na tento účel, 
s cieľom lepšie mobilizovať potenciál na 
miestnej úrovni, je potrebné posilniť 
a uľahčiť rozvoj riadený spoločenstvom 
stanovením spoločných pravidiel a úzkou 
koordináciou všetkých európskych
štrukturálnych a investičných fondov. 
Miestny rozvoj pod vedením komunít by 
mal brať do úvahy miestne potreby a
potenciál, ako aj príslušné sociálno-
kultúrne charakteristiky. Zodpovednosť za 
realizáciu stratégií miestneho rozvoja by sa 
v podstate mala prideliť miestnym akčným 
skupinám, ktoré zastupujú záujmy 
spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Podrobné pravidlá týkajúce sa 
vymedzenia oblasti a obyvateľstva, na 
ktoré sa vzťahujú stratégie, by mali byť 
stanovené v príslušných programov v
súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Finančné nástroje majú rastúci 
význam, pokiaľ ide o ich pákový efekt na 
fondy SSR, ich schopnosť kombinovať 
rôzne formy verejných a súkromných 
zdrojov na podporu cieľov verejnej 
politiky, a pretože vďaka revolvingovým 
formám financovania je takáto podpora 
v dlhodobom horizonte udržateľnejšia.

(22) Finančné nástroje majú rastúci 
význam, pokiaľ ide o ich pákový efekt na 
európske štrukturálne a investičné fondy, 
ich schopnosť kombinovať rôzne formy 
verejných a súkromných zdrojov na 
podporu cieľov verejnej politiky, a ich
schopnosť zabezpečiť revolvingový tok 
finančných prostriedkov na strategické 
investície, podporovať dlhodobé, 
udržateľné investície a zvyšovať rastový
potenciál Únie. Poskytovanie grantov
musí byť vždy zachované ako možnosť a
musí byť zachovaná zodpovednosť
zúčastnených používať skladbu zdrojov 
financovania, ktorá najlepšie vyhovuje
potrebám regiónu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Finančné nástroje podporované 
fondmi SSR by sa mali využiť na riešenie 
konkrétnych potrieb trhu nákladovo 
efektívnym spôsobom a v súlade s cieľmi 
programov a nemali by vytláčať súkromné 
financovanie. Z tohto dôvodu by sa 
k rozhodnutiu financovať podporné 
opatrenia prostredníctvom finančných 
nástrojov malo dospieť na základe analýzy

(23) Finančné nástroje podporované
európskymi štrukturálnymi a investičnými
fondmi by sa mali využiť na riešenie 
konkrétnych potrieb trhu, najmä na
reagovanie na zlyhanie trhu alebo
suboptimálne investičné situácie
nákladovo efektívnym spôsobom 
a v súlade s cieľmi programov a nemali by 
vytláčať súkromné financovanie. Z tohto 
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ex ante. dôvodu by sa k rozhodnutiu financovať 
podporné opatrenia prostredníctvom 
finančných nástrojov malo dospieť na 
základe hodnotenia ex ante.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Finančné nástroje by sa mali vytvoriť 
a zaviesť tak, aby podporovali výraznú 
účasť investorov zo súkromného sektora 
a finančných inštitúcií na základe 
primeraného znášania rizika. Na to, aby 
boli finančné nástroje pre súkromný sektor 
dostatočne atraktívne, musia byť vytvorené 
a zavedené flexibilným spôsobom. 
Riadiace orgány by mali preto navrhnúť čo 
najprimeranejšie formy zavedenia 
finančných nástrojov, aby sa spĺňali 
osobitné potreby cieľových regiónov 
v súlade s cieľmi príslušných programov.

(24) Finančné nástroje by sa mali vytvoriť 
a zaviesť tak, aby podporovali výraznú 
účasť investorov zo súkromného sektora 
a finančných inštitúcií na základe 
primeraného znášania rizika. Na to, aby 
boli finančné nástroje pre súkromný sektor 
dostatočne atraktívne, musia byť 
jednoduché, katalytické, revolvingové a
vytvorené a zavedené flexibilným 
spôsobom. Riadiace orgány by mali preto 
navrhnúť čo najprimeranejšie formy 
zavedenia finančných nástrojov, aby sa 
spĺňali osobitné potreby cieľových 
regiónov v súlade s cieľmi príslušných 
programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Podpora z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov
poskytovaná konečným príjemcom vo
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forme kapitálových alebo 
kvázikapitálových investícií, pôžičiek
alebo záruk alebo iných nástrojov na
rozdelenie rizika by mala zahŕňať celý
rozsah investícií konečných príjemcov bez
rozlišovania nákladov súvisiacich s DPH s 
cieľom zohľadniť návratný charakter
podpory z finančných nástrojov a
zabezpečiť súlad s trhovými postupmi. 
Spôsob, akým sa zohľadňuje DPH na
úrovni konečného prijímateľa bude
relevantný na účely stanovenia
oprávnenosti výdavkov súvisiacich s 
grantom iba v prípadoch, keď sú finančné 
nástroje kombinované s grantmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali monitorovať 
programy, aby vedeli zhodnotiť ich 
realizáciu a pokrok pri napĺňaní cieľov 
programu. Na tento účel by sa mali zriadiť 
monitorovacie výbory a ich zloženie 
a funkcie by sa mali vymedziť pre fondy 
SSR. Na to, aby sa uľahčila koordinácia 
medzi fondmi SSR, mali by sa zriadiť 
spoločné monitorovacie výbory. S cieľom 
zabezpečiť účinnosť by mali mať 
monitorovacie výbory možnosť vydávať 
odporúčania riadiacim orgánom, pokiaľ ide 
o realizáciu programu, a mali by sledovať 
činnosti vykonané v nadväznosti na ich 
odporúčania.

(28) Členské štáty by mali monitorovať 
programy, aby vedeli zhodnotiť ich 
realizáciu a pokrok pri napĺňaní cieľov 
programu. Na tento účel by sa mali zriadiť 
monitorovacie výbory a ich zloženie 
a funkcie by sa mali vymedziť pre 
európske štrukturálne a investičné fondy. 
Na to, aby sa uľahčila koordinácia medzi 
európskymi štrukturálnymi a investičnými
fondmi, mali by sa zriadiť spoločné 
monitorovacie výbory. S cieľom 
zabezpečiť účinnosť by mali mať 
monitorovacie výbory možnosť vydávať 
odporúčania riadiacim orgánom, pokiaľ ide 
o realizáciu programu, ako aj spôsoby, ako 
znížiť administratívne zaťaženie 
príjemcov, a mali by sledovať činnosti 
vykonané v nadväznosti na ich 
odporúčania.
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Pozmeňujúci návrh 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Členské štáty by mali predkladať 
správy o pokroku dosiahnutom pri 
realizácii svojich zmlúv o partnerstve, aby 
Komisia mohla sledovať pokrok v napĺňaní 
cieľov Únie. Na základe týchto správ by 
Komisia mala vypracovať strategickú 
správu o pokroku v roku 2017 a 2019.

(31) Členské štáty by mali predkladať 
správy o pokroku dosiahnutom pri 
realizácii svojich dohôd o partnerstve, aby 
Komisia mohla sledovať pokrok v napĺňaní 
cieľov Únie v oblasti inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, ako aj
v znižovaní rozdielov. Na základe týchto 
správ by Komisia mala vypracovať 
strategickú správu o pokroku v roku 2017 
a 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) S cieľom zlepšiť kvalitu vykonávania 
a vytvárania programov a stanoviť dosah 
programov v súvislosti s cieľmi stratégie 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu 
a prípadne v súvislosti s HDP 
a nezamestnanosťou je potrebné 
vyhodnotiť účinnosť, efektívnosť a dosah 
pomoci z fondov SSR. V tomto zmysle 
treba spresniť zodpovednosti členských 
štátov a Komisie.

(32) S cieľom zlepšiť kvalitu vykonávania 
a vytvárania programov a stanoviť dosah 
programov v súvislosti s cieľmi stratégie 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu 
a prípadne v súvislosti s HDP,
regionálnymi a miestnymi potrebami, 
cieľmi v oblasti klímy a nezamestnanosťou 
a uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti
je potrebné vyhodnotiť účinnosť, 
efektívnosť a dosah pomoci z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. 
V tomto zmysle treba spresniť 
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zodpovednosti členských štátov a Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Orgán zodpovedný za prípravu 
programu by mal pripraviť plán 
hodnotenia. Počas programového obdobia 
by riadiace orgány mali vykonávať
hodnotenia posudzujúce účinnosť a vplyv 
programu. O výsledkoch hodnotení by mali 
byť informovaní monitorovací výbor 
a Komisia, aby uľahčovali rozhodnutia 
týkajúce sa riadenia.

(34) Orgán zodpovedný za prípravu 
programu by mal pripraviť plán 
hodnotenia. Počas programového obdobia 
by riadiace orgány mali zabezpečiť 
vykonávanie hodnotenia posudzujúce 
účinnosť a vplyv programu. O výsledkoch 
hodnotení by mali byť informovaní 
monitorovací výbor a Komisia, aby 
uľahčovali rozhodnutia týkajúce sa 
riadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Mali by sa vykonať hodnotenia ex 
post s cieľom posúdiť účinnosť a efektivitu 
fondov SSR a ich vplyv na celkové ciele 
fondov SSR a stratégiu Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu.

(35) Mali by sa vykonať hodnotenia ex 
post s cieľom posúdiť účinnosť a efektivitu 
európskych štrukturálnych a investičných
fondov a ich vplyv na celkové ciele 
a stratégiu Únie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu v súlade s príslušnými
hlavnými cieľmi, príspevkom k riešeniu
regionálnych a miestnych potrieb, ako aj
osobitnými požiadavkami stanovenými v 
pravidlách pre jednotlivé fondy. Pre každý
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z európskych štrukturálnych a
investičných fondov by Komisia mala 
pripraviť súhrnnú správu so zhrnutím
hlavných záverov z hodnotenia ex post.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) V záujme účinnosti, spravodlivosti a 
trvalo udržateľného vplyvu intervencie z 
fondov SSR by mali existovať ustanovenia, 
ktoré zaručia, že investície do podnikov a 
infraštruktúr sú trvalé, a zabránia využitiu 
fondov SSR na neoprávnené zvýhodnenie. 
Zo skúseností vyplýva, že dostatočne dlhé 
obdobie je minimálne päť rokov 
s výnimkou prípadov, v ktorých pravidlá 
štátnej pomoci predpokladajú iné obdobie. 
Zo všeobecnej požiadavky trvalosti je 
vhodné vylúčiť opatrenia, ktoré spadajú do 
rozsahu pomoci z ESF, a opatrenia, ktoré 
nezahŕňajú investovanie do výroby alebo 
investovanie do infraštruktúry, pokiaľ tieto 
požiadavky nevyplývajú z uplatniteľných 
pravidiel štátnej pomoci, a je vhodné 
vylúčiť príspevky do alebo z finančných 
nástrojov.

(41) V záujme účinnosti, spravodlivosti a 
trvalo udržateľného vplyvu intervencie z 
európskych štrukturálnych a investičných
fondov by mali existovať ustanovenia, 
ktoré zaručia, že investície do podnikov a 
infraštruktúr sú trvalé, a zabránia využitiu 
európskych štrukturálnych a investičných
fondov na neoprávnené zvýhodnenie. Za 
dostatočne dlhé obdobie sa považuje
obdobie päť rokov s výnimkou prípadov, 
v ktorých pravidlá štátnej pomoci 
predpokladajú iné obdobie. Usudzuje sa 
tiež, že v prípade operácie, ktorá zahŕňa
investíciu do infraštruktúry alebo výrobnú 
investíciu, by sa príspevok z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
mohol v rámci tejto operácie vrátiť, ak sa 
výrobná činnosť premiestni mimo Únie 
do 10 rokov od poslednej platby
príjemcovi. Zo všeobecnej požiadavky 
trvalosti je vhodné vylúčiť opatrenia, ktoré 
spadajú do rozsahu pomoci z ESF, a 
opatrenia, ktoré nezahŕňajú investovanie do 
výroby alebo investovanie do 
infraštruktúry, pokiaľ tieto požiadavky 
nevyplývajú z uplatniteľných pravidiel 
štátnej pomoci, a je vhodné vylúčiť 
príspevky do alebo z finančných nástrojov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Pri posudzovaní veľkých výrobných 
investičných projektov by Komisia mala 
mať všetky informácie potrebné na 
posúdenie, či finančný príspevok z fondov
nespôsobí podstatnú stratu pracovných
miest v existujúcich lokalitách v rámci
Európskej únie, s cieľom zabezpečiť, aby
financovanie Spoločenstva nepodporovalo
premiestňovanie v rámci Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) V súlade so zásadami spoločného 
riadenia by hlavnú zodpovednosť za 
vykonávanie a kontrolu operácií v rámci 
programov mali niesť členské štáty 
prostredníctvom svojich riadiacich 
a kontrolných systémov. S cieľom posilniť 
účinnosť kontroly nad výberom a 
realizáciou operácií a fungovaním 
riadiaceho a kontrolného systému by sa 
mali vymedziť funkcie riadiaceho orgánu.

(43) V súlade so zásadami spoločného 
riadenia by hlavnú zodpovednosť za 
vykonávanie a kontrolu operácií v rámci 
programov mali niesť členské štáty 
prostredníctvom svojich riadiacich 
a kontrolných systémov, a to na príslušnej
územnej úrovni v súlade s 
inštitucionálnym, právnym a finančným
rámcom, a v súlade s týmto nariadením a
pravidlami pre jednotlivé fondy. S cieľom 
posilniť účinnosť kontroly nad výberom a 
realizáciou operácií a fungovaním 
riadiaceho a kontrolného systému by sa 
mali vymedziť funkcie riadiaceho orgánu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) S cieľom zabezpečiť riadne 
predbežné potvrdenie zriadenia 
a navrhnutia hlavných systémov riadenia 
a kontroly by členské štáty mali 
vymenovať akreditačný orgán, ktorý bude 
zodpovedný za udeľovanie a odoberanie 
akreditácií riadiacich a kontrolných 
orgánov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Zálohové platby na začiatku 
programov zabezpečujú, aby členský štát 
mal prostriedky na poskytovanie podpory 
príjemcom pri vykonávaní programu od 
schválenia programu. Z tohto dôvodu je 
potrebné prijať ustanovenia pre prvé 
zálohové platby z fondov SSR. Zálohové 
platby by sa mali úplne zúčtovať pri 
ukončení programu.

(47) Zálohové platby na začiatku 
programov zabezpečujú, aby členský štát 
mal prostriedky aj na poskytovanie 
podpory ex ante príjemcom od začiatku
vykonávania programu, aby sa 
zabezpečilo, že príjemcovia budú mať
finančnú udržateľnosť na alokované
investície. Z tohto dôvodu je potrebné 
prijať ustanovenia pre prvé zálohové platby 
z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov. Zálohové platby by 
sa mali úplne zúčtovať pri ukončení 
programu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) S cieľom chrániť finančné záujmy 
Únie by mali byť k dispozícii časovo 
obmedzené opatrenia, ktoré by umožnili 
poverenému povoľovaciemu úradníkovi 
prerušiť platby, ak existuje dôkaz 
o závažných nedostatkoch v riadení 
systémov riadenia a kontroly, dôkaz 
o nezrovnalosti týkajúcej sa žiadosti 
o platbu alebo o nepredložení dokladov na 
účel zúčtovania.

(48) S cieľom chrániť finančné záujmy 
Únie by mali byť k dispozícii časovo 
obmedzené opatrenia, ktoré by umožnili 
poverenému povoľovaciemu úradníkovi 
prerušiť platby, ak existuje dôkaz 
o závažných nedostatkoch v riadení 
systémov riadenia a kontroly, dôkaz 
o nezrovnalosti týkajúcej sa žiadosti 
o platbu alebo o nepredložení dokladov na 
účel preskúmania a schválenia účtovnej 
závierky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48a) Je nevyhnutné, aby Komisia, 
členské štáty a regionálne orgány
zabezpečili spravodlivú hospodársku
súťaž na projekty financované z 
európskych štrukturálnych a investičných
fondov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky 
spolufinancované z rozpočtu Únie 
v príslušnom rozpočtovom roku použili 
v súlade s uplatniteľnými pravidlami, mal 
by sa vytvoriť vhodný rámec pre ročné 
zúčtovanie. V tomto rámci by 
akreditované subjekty mali predložiť 
Komisii pre každý program vyhlásenie 
o zabezpečení riadenia spolu s potvrdenou 
ročnou účtovnou závierkou, súhrnnou 
správou o kontrolách, stanoviskom 
nezávislého audítora a kontrolnou správou.

(49) S cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky 
spolufinancované z rozpočtu Únie 
v príslušnom rozpočtovom roku použili 
v súlade s uplatniteľnými pravidlami, mal 
by sa vytvoriť vhodný rámec pre 
preskúmanie a schválenie účtovnej 
závierky. V tomto rámci by určené
subjekty mali predložiť Komisii pre každý 
program vyhlásenie o zabezpečení riadenia 
spolu s potvrdenou účtovnou závierkou, 
súhrnnou správou o kontrolách, 
stanoviskom nezávislého audítora a 
kontrolnou správou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Dodatočné všeobecné ustanovenia sú 
potrebné v súvislosti s osobitným 
fungovaním fondov. Najmä s cieľom 
zvýšiť ich pridanú hodnotu a zlepšiť ich 
prínos k prioritám stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu by sa malo fungovanie 
týchto fondov zjednodušiť a zamerať na 
ciele Investovanie do rastu a zamestnanosti 
a Európska územná spolupráca.

(52) Dodatočné všeobecné ustanovenia sú 
potrebné v súvislosti s osobitným 
fungovaním fondov. Najmä s cieľom 
zvýšiť ich pridanú hodnotu a zlepšiť ich 
prínos k hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti a k prioritám stratégie 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu by sa 
malo fungovanie týchto fondov 
zjednodušiť a zamerať na ciele 
Investovanie do rastu a zamestnanosti 
a Európska územná spolupráca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) S cieľom presadiť ciele zmluvy 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti by sa v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti mali 
podporiť všetky regióny. Aby sa 
poskytovala vyvážená a postupná podpora 
a odzrkadľovala úroveň hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, zdroje z EFRR a ESF 
by sa v súlade s týmto cieľom mali rozdeliť 
medzi tri rôzne kategórie regiónov, a to 
medzi menej rozvinuté regióny, prechodné 
regióny a rozvinutejšie regióny podľa ich 
hrubého domáceho produktu (HDP) na 
obyvateľa vo vzťahu k priemernému HDP 
v EÚ. Na zabezpečenie trvalej 
udržateľnosti investícií zo štrukturálnych 
fondov by mali regióny, ktorých HDP na 
obyvateľa bol v období rokov 2007 – 2013 
nižší ako 75 % priemerného HDP krajín 
EÚ-25 v referenčnom období, ale ktorých 
HDP na obyvateľa vzrástol na viac ako 75 
% priemerného HDP v EÚ-27, dostávať 
dve tretiny rozpočtových prostriedkov, 
ktoré im boli pridelené na roky 2007 –
2013. Členské štáty, ktorých hrubý 
národný dôchodok (HND) na obyvateľa je 
nižší ako 90 % priemeru Únie, by mali 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti získavať príspevok z KF.

(54) S cieľom presadiť ciele zmluvy 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti by sa v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti mali 
podporiť všetky regióny. Aby sa 
poskytovala vyvážená a postupná podpora 
a odzrkadľovala úroveň hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, zdroje z EFRR a ESF 
by sa v súlade s týmto cieľom mali rozdeliť 
medzi tri rôzne kategórie regiónov, a to 
medzi menej rozvinuté regióny, prechodné 
regióny a rozvinutejšie regióny podľa ich 
hrubého domáceho produktu (HDP) na 
obyvateľa vo vzťahu k priemernému HDP 
v EÚ. Na zabezpečenie trvalej 
udržateľnosti investícií zo štrukturálnych 
fondov, konsolidovanie dosiahnutého
rozvoja a na posilnenie hospodárskeho
rastu a sociálnej súdržnosti európskych 
regiónov, by mali regióny, ktorých HDP na 
obyvateľa bol v období rokov 2007 – 2013 
nižší ako 75 % priemerného HDP krajín 
EÚ-25 v referenčnom období, ale ktorých 
HDP na obyvateľa vzrástol na viac ako 75 
% priemerného HDP v EÚ-27, a regióny, 
ktoré boli v období 2007 – 2013 označené 
ako tzv. vyraďované regióny, dostávať dve 
tretiny rozpočtových prostriedkov, ktoré im 
boli pridelené na roky 2007 – 2013. 
Členské štáty, ktorých hrubý národný 
dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 
90 % priemeru Únie, by mali v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti 
získavať príspevok z KF. Ostrovné štáty s 
jediným regiónom, ktoré sú oprávnené na
financovanie z Kohézneho fondu v roku
2013, a najvzdialenejšie regióny
spadajúce do kategórie prechodových a
rozvinutejších regiónov by mali dostávať
najmenej štyri pätiny rozpočtových 
prostriedkov, ktoré im boli pridelené na 
roky 2007 – 2013 v rámci fondov v zmysle
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článku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Mali by sa stanoviť objektívne kritériá 
na určovanie regiónov a oblastí 
oprávnených na získanie podpory 
z fondov. Na tieto účely by malo určovanie 
prioritných regiónov a oblastí na úrovni 
Únie vychádzať zo spoločného systému 
klasifikácie regiónov zriadeného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS)5.

(55) Mali by sa stanoviť objektívne kritériá 
na určovanie regiónov a oblastí 
oprávnených na získanie podpory 
z fondov. Na tieto účely by malo určovanie 
prioritných regiónov a oblastí na úrovni 
Únie vychádzať zo spoločného systému 
klasifikácie regiónov zriadeného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS). Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať regiónom, ktoré sú postihnuté
vážnymi a trvalo znevýhodnenými
prírodnými a demografickými 
podmienkami, ako sú regióny s veľmi
nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovné, 
cezhraničné a horské regióny, vzhľadom
na skutočnosť, že tieto územné
charakteristiky nemusia nutne
zodpovedať členeniu, ktoré sa v
súčasnosti navrhuje v rámci
nomenklatúry NUTS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Je potrebné stanoviť limity týchto 
zdrojov na cieľ „Investovanie do rastu a 
zamestnanosti“ a prijať objektívne kritériá 
ich prideľovania regiónom a členským 
štátom. S cieľom povzbudiť potrebné 
urýchlenie rozvoja infraštruktúry v doprave 
a energetike, ako aj rozvoja informačných 
a komunikačných technológií naprieč 
Úniou je potrebné zriadiť Nástroj na 
prepojenie Európy. Vyčlenenie ročných 
finančných prostriedkov z fondov a súm 
prevedených z Kohézneho fondu na 
Nástroj na prepojenie Európy určitému 
členskému štátu by malo byť obmedzené 
do výšky stanovenej na základe schopnosti 
daného členského štátu prijímať tieto 
finančné prostriedky. Okrem toho, 
v súlade s hlavným cieľom zmierňovania 
chudoby je potrebné presmerovať systém 
na podporu potravín pre znevýhodnené 
osoby s cieľom podporovať sociálne 
začlenenie a harmonizovaný rozvoj Únie.
Plánuje sa mechanizmus, ktorý prevedie 
prostriedky do tohto nástroja a zabezpečí, 
aby tieto prostriedky pozostávali 
z rozpočtových prostriedkov ESF 
prostredníctvom implicitného 
zodpovedajúceho zníženia minimálneho 
percentuálneho podielu zo štrukturálnych 
fondov, ktorý sa prideľuje na ESF v každej 
krajine.

(57) Je potrebné stanoviť limity týchto 
zdrojov na cieľ „Investovanie do rastu a 
zamestnanosti“ a prijať objektívne kritériá 
ich prideľovania regiónom a členským 
štátom. S cieľom povzbudiť potrebné 
urýchlenie rozvoja infraštruktúry v doprave 
a energetike, ako aj rozvoja informačných 
a komunikačných technológií naprieč 
Úniou sa zriaďuje Nástroj na prepojenie 
Európy. Podpora by sa mala poskytovať z
Kohézneho fondu na projekty dopravnej
infraštruktúry s európskou pridanou 
hodnotou, a to na vopred stanovené 
projekty uvedené v prílohe 1 k nariadeniu 
(EÚ) […]/2012 o zriadení Nástroja na 
prepojenie Európy, ktoré sa uskutočnia v 
jednotlivých členských štátoch v súlade s
článkom 84 ods. 4 tohto nariadenia. 
Vnútroštátne rozpočtové prostriedky 
pridelené v rámci Kohézneho fondu by sa 
mali v plnej miere rešpektovať do 31.
decembra 2016. Okrem toho, v súlade 
s hlavným cieľom zmierňovania chudoby 
je potrebné presmerovať systém na 
podporu potravín pre znevýhodnené osoby 
s cieľom podporovať sociálne začlenenie 
a harmonizovaný rozvoj Únie. Plánuje sa 
mechanizmus, ktorý prevedie prostriedky 
do tohto nástroja a zabezpečí, aby tieto 
prostriedky pozostávali z rozpočtových 
prostriedkov ESF prostredníctvom 
implicitného zodpovedajúceho zníženia 
minimálneho percentuálneho podielu zo 
štrukturálnych fondov, ktorý sa prideľuje 
na ESF v každej krajine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) S cieľom posilniť zameranie na 
výsledky a dosiahnutie celkových 
a čiastkových cieľov stratégie Európa 
2020 bude päť percent finančných 
prostriedkov určených na cieľ 
Investovanie do rastu a zamestnanosti 
vyčlenených ako výkonnostná rezerva pre 
každý fond a každú kategóriu regiónu 
v každom členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Pokiaľ ide o fondy a s cieľom 
zabezpečiť primerané pridelenie 
finančných prostriedkov na každú 
kategóriu regiónov by sa prostriedky 
nemali presúvať medzi menej rozvinutými 
regiónmi, prechodnými regiónmi 
a rozvinutejšími regiónmi s výnimkou 
náležite opodstatnených okolností 
súvisiacich s dosahovaním jedného alebo 
viacerých tematických cieľov, a nie vo 
vyššej sume ako sú 2 % z celkového 
množstva finančných prostriedkov 
pridelených danej kategórii regiónu.

(59) Pokiaľ ide o fondy a s cieľom 
zabezpečiť primerané pridelenie 
finančných prostriedkov na každú 
kategóriu regiónov by sa prostriedky 
nemali presúvať medzi menej rozvinutými 
regiónmi, prechodnými regiónmi 
a rozvinutejšími regiónmi s výnimkou 
náležite opodstatnených okolností 
súvisiacich s dosahovaním jedného alebo 
viacerých tematických cieľov, a nie vo 
vyššej sume ako sú 4 % z celkového 
množstva finančných prostriedkov 
pridelených danej kategórii regiónu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Je nevyhnutné prijať dodatočné 
ustanovenia týkajúce sa plánovania, 
riadenia, monitorovania a kontroly 
operačných programov podporovaných 
fondmi. V operačných programoch by sa 
mali určiť prioritné osi, ktoré by 
zodpovedali tematickým cieľom, mala by 
sa vypracovať dôsledná logika zásady na 
riešenie zistených potrieb rozvoja 
a stanoviť rámec pre hodnotenie 
výkonnosti. Programy by mali zahŕňať aj 
ostatné prvky potrebné na podchytenie 
účinnej a efektívnej realizácie týchto 
fondov.

(61) Je nevyhnutné prijať dodatočné 
ustanovenia týkajúce sa plánovania, 
riadenia, monitorovania a kontroly 
operačných programov podporovaných 
fondmi s cieľom posilniť zameranie na
výsledky. Je potrebné predovšetkým určiť
podrobnejšie požiadavky na obsah
operačných programov. To by malo
uľahčiť prezentáciu dôslednej logiky
zásady na riešenie zistených potrieb 
rozvoja, ustanovenie rámca pre
hodnotenie výkonnosti a podchytenie 
účinnej a efektívnej realizácie týchto 
fondov. Všeobecnou zásadou je prioritná
os, ktorá by mala pokrývať jeden
tematický cieľ, jeden fond a jednu 
kategóriu regiónu. V prípade potreby a za
účelom zvýšenia účinnosti tematicky
koherentného integrovaného prístupu sa
prioritná os môže týkať viac než jednej
kategórie regiónu a kombinovať jednu 
alebo viac doplnkových investičných
priorít z EFRR, ESF a KF v rámci 
jedného alebo viacerých tematických 
cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61a) V prípade, že členský štát
nepripravuje viac ako jeden program v 
rámci jedného fondu, čo vedie k situácii, 
kedy programy aj dohoda o partnerstve sú 
pripravené na vnútroštátnej úrovni, by sa 
mali prijať osobitné opatrenia na
zabezpečenie komplementárnosti týchto 
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dokumentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61b) S cieľom zosúladiť potrebu
stručných operačných programov
stanovujúcich jasné záväzky členského
štátu a potrebu umožniť flexibilitu a
prispôsobenie sa meniacim sa 
okolnostiam je potrebné vypracovať
postupy, ktoré umožňujú modifikáciu
určitých nepodstatných prvkov
operačných programov na vnútroštátnej
úrovni bez rozhodnutia Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Podpora z KF a EFRR by sa 
v spoločných operačných programoch 
mohla kombinovať s podporou z ESF 
v rámci cieľa rastu a zamestnanosti, aby sa 
zlepšila komplementárnosť a zjednodušilo 
vykonávanie.

(62) Podpora z KF a EFRR by sa 
v spoločných operačných programoch 
mohla kombinovať s podporou z ESF 
v rámci cieľa Investovanie do rastu
a zamestnanosti, aby sa zlepšila 
komplementárnosť a zjednodušilo 
vykonávanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Veľké projekty predstavujú podstatnú 
časť výdavkov Únie a často sú strategicky 
dôležité vo vzťahu k dosiahnutiu 
výsledkov stratégie Únie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu. Preto je opodstatnené, 
aby operácie podstatných rozmerov 
naďalej podliehali súhlasu Komisie podľa 
tohto nariadenia. V záujme zabezpečenia 
jasnosti je vhodné na tento účel definovať 
obsah veľkého projektu. Komisia by mala 
mať ďalej možnosť odmietnuť podporu pre 
veľký projekt, ak poskytnutie takejto 
podpory nie je opodstatnené.

(63) Veľké projekty predstavujú podstatnú 
časť výdavkov Únie a často sú strategicky 
dôležité vo vzťahu k dosiahnutiu 
výsledkov stratégie Únie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu. Preto je opodstatnené, 
aby operácie podstatných rozmerov 
naďalej podliehali súhlasu Komisie podľa 
tohto nariadenia. V záujme zabezpečenia 
jasnosti je vhodné na tento účel definovať 
obsah veľkého projektu. Komisia by mala 
mať ďalej možnosť odmietnuť podporu pre 
veľký projekt, ak poskytnutie takejto 
podpory nie je opodstatnené. Osobitné 
podmienky by mali byť definované aj pre
operácie vykonávané v rámci projektov
PPP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) Aby členské štáty dostali možnosť 
vykonávať časť operačného programu 
s využitím prístupu orientovaného na 
výsledky, je vhodné vytvoriť spoločný 
akčný plán pozostávajúci z niekoľkých 
akcií, ktoré má príjemca vykonať, aby 
prispel k cieľom operačného programu. 
S cieľom zjednodušiť a posilniť orientáciu 
fondov na výsledky by riadenie spoločného 
akčného plánu malo vychádzať výhradne 

(64) Aby členské štáty dostali možnosť 
vykonávať časť operačného programu 
s využitím prístupu orientovaného na 
výsledky, je vhodné vytvoriť spoločný 
akčný plán pozostávajúci z niekoľkých 
akcií v rámci projektu alebo skupiny
projektov, ktoré má príjemca vykonať, aby 
prispel k cieľom operačného programu. 
S cieľom zjednodušiť a posilniť orientáciu 
fondov na výsledky by riadenie spoločného 
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zo spoločne dohodnutých čiastkových 
cieľov, výstupov a výsledkov 
vymedzených v rozhodnutí Komisie 
o prijatí spoločného akčného plánu. 
Kontrola a audit spoločného akčného plánu 
by mali byť tiež obmedzené podľa plnenia 
týchto čiastkových cieľov, výstupov 
a výsledkov. Preto je potrebné stanoviť 
pravidlá jeho prípravy, obsahu, prijatia, 
finančného riadenia a kontroly spoločných 
akčných plánov.

akčného plánu malo vychádzať výhradne 
zo spoločne dohodnutých čiastkových 
cieľov, výstupov a výsledkov 
vymedzených v rozhodnutí Komisie 
o prijatí spoločného akčného plánu. 
Kontrola a audit spoločného akčného plánu 
by mali byť tiež obmedzené podľa plnenia 
týchto čiastkových cieľov, výstupov 
a výsledkov. Preto je potrebné stanoviť 
pravidlá jeho prípravy, obsahu, prijatia, 
finančného riadenia a kontroly spoločných 
akčných plánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) Keď stratégia mestského a územného 
rozvoja vyžaduje integrovaný prístup, 
keďže zahŕňa investície z viac ako jednej 
prioritnej osi jedného alebo viacerých 
operačných programov, akcia podporovaná 
fondmi by sa mala vykonať ako 
integrovaná územná investícia v rámci 
operačného programu.

(65) Keď stratégia mestského a územného 
rozvoja vyžaduje integrovaný prístup, 
keďže zahŕňa investície z viac ako jednej 
prioritnej osi jedného alebo viacerých 
operačných programov, akcia podporovaná 
fondmi, ktoré môžu byť doplnené
finančnou podporou z EPFRV alebo
EFNR, sa môže vykonať ako integrovaná 
územná investícia v rámci operačného 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) S cieľom zabezpečiť dostupnosť 
dôležitých a aktuálnych informácií 
o vykonávaní programu, je potrebné, aby 
členské štáty pravidelne poskytovali 
Komisii kľúčové údaje. Aby nedochádzalo 
k dodatočnému zaťaženiu členských štátov, 
tieto údaje by mali byť obmedzené na 
nepretržite zhromažďované údaje a ich 
prenos by sa mal realizovať 
prostredníctvom elektronickej výmeny 
údajov.

(67) S cieľom zabezpečiť dostupnosť 
dôležitých a aktuálnych informácií 
o vykonávaní programu, je potrebné, aby 
členské štáty pravidelne poskytovali 
Komisii kľúčové údaje. Aby nedochádzalo 
k dodatočnému zaťaženiu členských štátov, 
tieto údaje by mali byť obmedzené na 
nepretržite zhromažďované údaje a ich 
prenos by sa mal realizovať 
prostredníctvom elektronickej výmeny 
údajov. Ak tieto prenosy zahŕňajú osobné
údaje, mali by sa použiť ustanovenia
smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) 
č. 45/2001.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Je dôležité upozorniť verejnosť na 
úspechy fondov Únie. Občania majú právo 
vedieť, do čoho sa investujú finančné 
zdroje Únie. Občania majú právo vedieť, 
ako sa finančné zdroje Únie investujú. 
Zodpovednosť za zabezpečenie podávania 
príslušných informácií verejnosti by mali 
niesť riadiace orgány aj príjemcovia. Na 
zabezpečenie vyššej efektívnosti 
komunikácie so širokou verejnosťou 
a silnejších synergií medzi komunikačnými 
činnosťami vykonávanými na podnet 
Komisie musia prostriedky pridelené na 
komunikačné akcie podľa tohto nariadenia 
prispievať aj na financovanie 
oznamovania politických priorít 
Európskej únie, pokiaľ sa týkajú 
všeobecných cieľov tohto nariadenia.

(70) Je dôležité upozorniť verejnosť na 
úspechy fondov Únie. Občania majú právo 
vedieť, do čoho sa investujú finančné 
zdroje Únie. Občania majú právo vedieť, 
ako sa finančné zdroje Únie investujú. 
Zodpovednosť za zabezpečenie podávania 
príslušných informácií verejnosti by mali 
niesť riadiace orgány aj príjemcovia, ako 
aj inštitúcie Európskej únie a poradné
orgány. Na zabezpečenie vyššej 
efektívnosti komunikácie so 
širokou verejnosťou a silnejších synergií 
medzi komunikačnými činnosťami 
vykonávanými na podnet Komisie musia 
prostriedky pridelené na komunikačné 
akcie podľa tohto nariadenia prispievať aj 
na zvýšenie povedomia o cieľoch kohéznej 
politiky a jej úlohy ako otázky skutočného
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významu pre občanov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(72) S cieľom posilniť prístup 
k informáciám o možnostiach financovania 
a príjemcoch projektov, ako aj 
transparentnosť takýchto informácií, by 
v každom členskom štáte mala byť 
dostupná jednotná webová stránka alebo 
webový portál, ktorý by poskytoval 
informácie o všetkých operačných 
programoch, vrátane zoznamu operácií, 
ktoré sú v rámci každého operačného 
programu podporované.

(72) S cieľom posilniť prístup 
k informáciám o možnostiach financovania 
a príjemcoch projektov, ako aj 
transparentnosť takýchto informácií, by 
v každom členskom štáte mala byť 
dostupná jednotná webová stránka alebo 
webový portál, ktorý by poskytoval 
zrozumiteľné a ľahko dostupné
informácie o všetkých operačných 
programoch, vrátane zoznamu operácií, 
ktoré sú v rámci každého operačného 
programu podporované. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) Je potrebné určiť prvky na úpravu 
úrovne spolufinancovania z fondov na 
operačné programy, a to najmä preto, aby 
sa zvýšil multiplikačný účinok zdrojov 
Únie. Takisto je potrebné stanoviť 
maximálnu mieru spolufinancovania podľa 
kategórie regiónov s cieľom rešpektovať 
zásadu spolufinancovania prostredníctvom 
vhodnej úrovne vnútroštátnej podpory.

(73) Je potrebné určiť prvky na úpravu 
úrovne spolufinancovania z fondov na 
operačné programy, a to najmä preto, aby 
sa zvýšil multiplikačný účinok zdrojov 
Únie. Takisto je potrebné stanoviť 
maximálnu mieru spolufinancovania podľa 
kategórie regiónov s cieľom rešpektovať 
zásadu spolufinancovania prostredníctvom 
vhodnej úrovne verejnej aj súkromnej



PE514.636v02-00 38/75 AM\941563SK.doc

SK

vnútroštátnej podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74a) Je nevyhnutné zvýšiť 
transparentnosť fondov, aby občania 
mohli sledovať, akým spôsobom sa 
používajú a používali finančné 
prostriedky Únie.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(78) S cieľom zohľadniť špecifickú 
organizáciu systémov riadenia a kontroly 
v prípade EFRR, ESF, KF a EFNRH, 
a vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
primeraný prístup sa na udeľovanie 
a odoberanie akreditácie riadiaceho 
orgánu a certifikačného orgánu vyžadujú 
osobitné ustanovenia.

(78) V súlade s článkom 59 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách a
s cieľom zohľadniť špecifickú organizáciu 
systémov riadenia a kontroly v prípade 
EFRR, ESF, KF a EFNRH sa na určenie 
a skončenie určenia riadiaceho orgánu 
a certifikačného orgánu vyžadujú osobitné 
ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80) V prípade EFRR, ESF, KF a EFNRH 
sú okrem spoločných pravidiel pre 
finančné riadenie potrebné dodatočné 
ustanovenia. Najmä vzhľadom na 
zabezpečenie primeranej istoty pre 
Komisiu pred ročným zúčtovaním by sa 
žiadosti o priebežné platby mali uhrádzať 
vo výške 90 % z výslednej sumy, ktorá 
vyplýva z uplatňovania miery 
spolufinancovania pre každú prioritu
stanovenú v rozhodnutí, ktorým sa prijíma 
operačný program, na oprávnené výdavky 
na danú prioritu. Zvyšné sumy by sa 
členským štátom mali vyplatiť po ročnom 
zúčtovaní za predpokladu dosiahnutia 

(80) V prípade EFRR, ESF, KF a EFNRH 
sú okrem spoločných pravidiel pre 
finančné riadenie potrebné dodatočné 
ustanovenia. Najmä vzhľadom na 
zabezpečenie primeranej istoty pre 
Komisiu by sa žiadosti o priebežné platby 
mali uhrádzať vo výške 90 % z výslednej 
sumy, ktorá vyplýva z uplatňovania miery 
spolufinancovania pre každú prioritnú os
stanovenú v rozhodnutí, ktorým sa prijíma 
operačný program, na oprávnené výdavky 
na danú prioritnú os. Zvyšné sumy by sa 
členským štátom mali vyplatiť za 
predpokladu dosiahnutia primeranej istoty, 
pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov.
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primeranej istoty, pokiaľ ide o oprávnenosť 
výdavkov za rok, na ktorý sa vzťahuje 
zúčtovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(81) V snahe zabezpečiť, že príjemcovia 
dostanú podporu čo najskôr, a posilniť 
istotu Komisie je vhodné vyžadovať, aby 
žiadosti o platby obsahovali iba výdavky, 
na ktoré sa príjemcom vypláca podpora. 
S cieľom zabezpečiť, aby mal členský štát 
dostatok prostriedkov na fungovanie v 
rámci týchto opatrení, malo by sa každý 
rok počítať so zálohovou platbou. Táto 
zálohová platba by sa mala každý rok 
zúčtovať pri uzatváraní účtov.

(81) V snahe zabezpečiť, že príjemcovia 
dostanú podporu čo najskôr, a posilniť 
istotu Komisie je vhodné vyžadovať, aby 
žiadosti o platby obsahovali iba výdavky, 
na ktoré sa príjemcom vypláca podpora. 
S cieľom zabezpečiť, aby mal členský štát 
dostatok prostriedkov na fungovanie v 
rámci týchto opatrení, malo by sa každý 
rok počítať so zálohovou platbou. Táto 
zálohová platba by mala byť v súlade s
postupmi stanovenými v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(83) S cieľom zabezpečiť jasný základ 
a právnu istotu týchto mechanizmov, treba 
vymedziť podrobný postup pre ročnú 
účtovnú závierku uplatniteľný na fondy. 
Dôležité je stanoviť, aby členský štát mal 
možnosť vymedziť vo svojom ročnom 
zúčtovaní sumu, ktorá je predmetom 
prebiehajúceho postupu s orgánom auditu.

(83) S cieľom zabezpečiť jasný základ 
a právnu istotu týchto mechanizmov, treba 
vymedziť podrobný postup pre 
preskúmanie a schválenie účtovnej 
závierky Komisiou uplatniteľný na fondy. 
Dôležité je stanoviť, aby členský štát mal 
možnosť vymedziť vo svojej účtovnej 
závierke, ktorá je predmetom 
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prebiehajúceho postupu s orgánom auditu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(84) Proces každoročného uzatvárania 
účtov by malo sprevádzať každoročné 
uzatváranie ukončených operácií (pre 
EFRR, KF a EFNR) alebo výdavkov (pre 
ESF). S cieľom znížiť náklady spojené 
s konečným uzavretím operačných 
programov, znížiť administratívne 
zaťaženie príjemcov a poskytnúť právnu 
istotu by ročná závierka mala byť 
povinná, čím by sa obmedzila lehota, 
počas ktorej je potrebné udržiavať 
podporné dokumenty a počas ktorej 
možno vykonávať audity operácií a 
ukladať finančné opravy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(88) S cieľom doplniť a zmeniť určité 
nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa 
na Komisiu malo delegovať právo prijímať 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy 
v súvislosti s kódexom správania, pokiaľ 
ide o ciele a kritériá na podporu 
vykonávania partnerstva, prijatie prvkov 

(88) S cieľom doplniť a zmeniť určité 
nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa 
na Komisiu malo delegovať právo prijímať 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy 
v súvislosti s kódexom správania, pokiaľ 
ide o ciele a kritériá na podporu 
vykonávania partnerstva, metodiku na 
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spoločného strategického rámca, ktoré sa 
týkajú indikačných opatrení s vysokou 
európskou pridanou hodnotou 
a príslušných zásad vykonávania a priorít 
v oblasti spolupráce, dodatočné pravidlá 
rozdeľovania výkonnostnej rezervy, 
vymedzenie oblasti a obyvateľstva, ktoré 
sú zahrnuté do stratégie miestneho rozvoja, 
podrobné pravidlá pre finančné nástroje 
(hodnotenie ex ante, kombinovanie 
pomoci, oprávnenosť, druhy 
nepodporovaných aktivít), pravidlá 
týkajúce sa určitých typov finančných 
nástrojov zriadených na vnútroštátnej, 
regionálnej, nadnárodnej alebo 
cezhraničnej úrovni, pravidlá týkajúce sa 
dohôd o financovaní, prevod a správa 
aktív, opatrenia riadenia a kontroly, 
pravidlá týkajúce sa žiadostí o platbu 
a zriadenie systému kapitalizácie ročných 
splátok, definíciu paušálnej sadzby pre 
operácie generujúce príjmy, definíciu 
paušálnej sadzby uplatňovanej na nepriame 
náklady na granty na základe existujúcich 
metód a zodpovedajúcich sadzieb 
uplatniteľných pre politiky Únie, 
povinnosti členských štátov týkajúce sa 
postupu oznamovania nezrovnalostí 
a vymáhania neoprávnene vyplatených 
súm, modality výmeny informácií o 
operáciách, opatrenia pre primeraný audit 
trail, podmienky vnútroštátneho auditu, 
akreditačné kritériá pre riadiace orgány 
a certifikačné orgány, určenie spoločne 
uznávaných nosičov dát a kritériá pre 
stanovenie úrovne finančnej opravy, ktorá 
sa má uplatniť. Komisia by mala byť 
splnomocnená meniť a dopĺňať 
prostredníctvom delegovaných aktov 
prílohy I a VI, ktoré obsahujú 
nepodstatné prvky tohto nariadenia,
s cieľom riešiť budúce potreby 
prispôsobenia sa. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie aj na 
úrovni odborníkov.

poskytovanie informácií o podpore cieľov 
v oblasti zmeny klímy, kritériá pre
vymedzenie oblasti a obyvateľstva, ktoré 
sú zahrnuté do stratégie miestneho rozvoja, 
podrobné pravidlá pre finančné nástroje 
(kombinovanie pomoci, oprávnenosť, 
druhy nepodporovaných aktivít), pravidlá 
týkajúce sa určitých typov finančných 
nástrojov zriadených na vnútroštátnej, 
regionálnej, nadnárodnej alebo 
cezhraničnej úrovni, pravidlá týkajúce sa 
minimálnych ustanovení, ktoré majú byť 
zahrnuté do dohôd o financovaní a 
strategických dokumentov, prevod 
a správa aktív, riadenie a kontrolu, 
pravidlá týkajúce sa žiadostí o platbu 
a zriadenie systému kapitalizácie ročných 
splátok, definíciu paušálnej sadzby a 
spôsob výpočtu súčasnej hodnoty čistého 
príjmu pre operácie generujúce príjmy, 
definíciu paušálnej sadzby uplatňovanej na 
nepriame náklady na granty na základe 
existujúcich metód a zodpovedajúcich 
sadzieb uplatniteľných pre politiky Únie, 
metodiku, ktorá má byť použitá pri 
vykonávaní analýzy nákladov a prínosov u 
veľkých projektov, rozhodnutie o 
predĺžení obdobia uplatňovaného v 
prípade operácií vykonávaných v rámci 
projektov PPP, povinnosti členských 
štátov týkajúce sa postupu oznamovania 
nezrovnalostí a vymáhania neoprávnene 
vyplatených súm, podrobné pravidlá pre 
vypracovanie systém na zaznamenávanie 
a uchovávanie údajov v elektronickej 
podobe o každej operácii a modality 
výmeny informácií o operáciách, kritériá 
na posúdenie splnenia orgánov súvisiace s 
prostredím vnútornej kontroly, riadením 
rizika, kontrolnými činnosťami, 
informáciami a komunikačnými a 
monitorovacími systémami, primeraný 
audit trail, podmienky vnútroštátneho 
auditu, identifikáciu akceptovaných 
nosičov dát, pravidlá o používaní údajov 
zhromaždených počas auditov, podrobné 
pravidlá o prípadoch, ktoré majú byť 
považované za vážne nedostatky v zmysle 
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článku 136, a kritériá pre stanovenie 
úrovne finančnej opravy, ktorá sa má 
uplatniť. Komisia by mala byť 
splnomocnená meniť a dopĺňať prílohu V
s cieľom riešiť budúce potreby 
prispôsobenia sa. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie aj na 
úrovni odborníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(90) Pokiaľ ide o všetky fondy SSR,
Komisia by mala byť splnomocnená 
prijímať prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnutia, ktorými sa schvaľujú 
zmluvy o partnerstve, rozhodnutia o 
pridelení výkonnostnej rezervy, 
rozhodnutia, ktorými sa pozastavujú 
platby súvisiace s hospodárskymi 
politikami členských štátov a v prípade 
zrušenia viazania rozhodnutia, ktorými sa 
menia a dopĺňajú rozhodnutia, ktorými sa 
prijímajú programy, a pokiaľ ide o fondy, 
rozhodnutia, ktorými sa identifikujú 
regióny a členské štáty spĺňajúce kritérium 
investovania do rastu a zamestnanosti, 
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje ročné 
rozdelenie viazaných rozpočtových 
prostriedkov pre členské štáty, 
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje suma, 
ktorá má byť presunutá z pridelených 
finančných prostriedkov z KF od každého 
členského štátu na Nástroj na prepojenie 
Európy, rozhodnutia, ktorými sa stanovuje 
suma, ktorá má byť presunutá z 
pridelených finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov od každého 

(90) Pokiaľ ide o všetky európske 
štrukturálne a investičné fondy, Komisia 
by mala byť splnomocnená prijímať 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnutia, ktorými sa schvaľujú dohody
o partnerstve, a v prípade zrušenia viazania 
rozhodnutia, ktorými sa menia a dopĺňajú
rozhodnutia, ktorými sa prijímajú 
programy, a pokiaľ ide o fondy, 
rozhodnutia, ktorými sa identifikujú 
regióny a členské štáty spĺňajúce kritérium 
investovania do rastu a zamestnanosti, 
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje ročné 
rozdelenie viazaných rozpočtových 
prostriedkov pre členské štáty, 
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje podpora 
na projekty dopravnej infraštruktúry s 
európskou pridanou hodnotou z 
Kohézneho fondu a vopred stanovené 
projekty uvedené v prílohe 1 k nariadeniu 
(EÚ) […]/2012 o zriadení Nástroja na 
prepojenie Európy, ktoré sa uskutočnia v 
jednotlivých členských štátoch, 
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje suma, 
ktorá má byť presunutá z pridelených 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
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členského štátu na potraviny pre 
znevýhodnené osoby, rozhodnutia, ktorými 
sa prijímajú a menia a dopĺňajú o operačné 
programy, rozhodnutia o hlavných 
projektoch, rozhodnutia o pozastavení 
platieb a rozhodnutia o finančných 
opravách.

fondov od každého členského štátu na 
potraviny pre znevýhodnené osoby, 
rozhodnutia, ktorými sa prijímajú a menia 
a dopĺňajú o operačné programy, 
rozhodnutia o hlavných projektoch, 
rozhodnutia o pozastavení platieb 
a rozhodnutia o finančných opravách,
rozhodnutia, ktorými sa stanovuje suma
účtovateľná na fondy za daný účtovný rok
a ročný doplatok do členského štátu, ktorá 
má byť vrátený.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(91) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tohto 
nariadenia, vykonávacie právomoci 
v súvislosti s metodikou týkajúcou sa 
cieľov v oblasti zmeny klímy, so 
štandardnými podmienkami na 
monitorovanie finančných nástrojov, 
s jednotnými podmienkami týkajúcimi sa 
monitoringu a poskytovania informácií 
z monitorovania finančných nástrojov, 
metodikou výpočtu čistých príjmov z 
projektov generujúcich príjmy, so 
systémom elektronickej výmeny údajov 
medzi členskými štátmi a Komisiou, 
s modelom operačného programu pre 
fondy, nomenklatúrou kategórií intervencií, 
formou poskytovania informácií 
o významných projektoch a metodikou, 
ktorá sa má použiť na vykonanie analýzy 
nákladov a prínosov hlavných projektov, 
so vzorom spoločného akčného plánu, 
vzorom výročných a záverečných správ 
o vykonávaní, s určitými technickými 

(91) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tohto 
nariadenia, vykonávacie právomoci 
v súvislosti so štandardnými podmienkami 
na monitorovanie finančných nástrojov, so
vzormi pre podávanie správ o finančných 
nástrojoch, so systémom elektronickej 
výmeny údajov medzi členskými štátmi 
a Komisiou, s modelom operačného 
programu pre fondy, nomenklatúrou 
kategórií intervencií, formou poskytovania 
informácií o významných projektoch, so 
vzorom spoločného akčného plánu, vzorom 
výročných a záverečných správ 
o vykonávaní, s určitými technickými 
charakteristikami opatrení na informovanie 
a publicitu a so súvisiacimi pokynmi, 
s pravidlami o výmene informácií medzi 
príjemcami a riadiacimi orgánmi, 
certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu 
a sprostredkovateľskými subjektmi, so 
vzorom správy a stanoviska nezávislého
audítorského subjektu a vzorom pre opis
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charakteristikami opatrení na informovanie 
a publicitu a so súvisiacimi pokynmi, 
s pravidlami o výmene informácií medzi 
príjemcami a riadiacimi orgánmi, 
certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu 
a sprostredkovateľskými subjektmi, so 
vzorom vyhlásenia o hospodárení, so 
vzormi pre stratégiu auditu, so 
stanoviskom a s výročnou kontrolnou 
správou a s metodikou výberu vzoriek, 
pravidlami týkajúcimi sa používania 
údajov zhromaždených počas auditov a so 
vzorom žiadostí o platbu by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

funkcií a postupov pre riadiaci orgán, so 
vzorom pre účtovné závierky, so vzorom 
vyhlásenia o hospodárení, so vzormi pre 
stratégiu auditu, so stanoviskom 
a s výročnou kontrolnou správou a s 
metodikou výberu vzoriek a so vzorom 
žiadostí o platbu by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 93

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(93) Keďže členské štáty nemôžu sami 
dostatočne dosiahnuť cieľ tohto nariadenia, 
a to znižovanie rozdielov medzi úrovňami 
rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti 
najviac znevýhodnených regiónov alebo 
ostrovov, najmä vidieckych regiónov, 
regiónov zasiahnutých zmenami 
v priemysle a regiónov závažne a trvalo 
znevýhodnených prírodnými 
a demografickými podmienkami, ale ho 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
Únia môže prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality stanovenou 

(93) Keďže členské štáty nemôžu sami 
dostatočne dosiahnuť cieľ tohto nariadenia, 
a to znižovanie rozdielov medzi úrovňami 
rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti 
najviac znevýhodnených regiónov alebo 
ostrovov, najmä vidieckych regiónov, 
regiónov zasiahnutých zmenami 
v priemysle a regiónov závažne a trvalo 
znevýhodnených prírodnými 
a demografickými podmienkami, okrem 
iného najsevernejších regiónov s nízkou
hustotou obyvateľstva, ako aj ostrovných, 
cezhraničných a horských regiónov a
najvzdialenejších regiónov, 
znevýhodnených mestských oblastí a
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v uvedenom článku sa toto nariadenie 
neuplatňuje nad rámec toho, čo je potrebné 
na dosiahnutie uvedeného cieľa,

odľahlých pohraničných miest, ale ho 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
Únia môže prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedenom článku sa toto nariadenie 
neuplatňuje nad rámec toho, čo je potrebné 
na dosiahnutie uvedeného cieľa,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) „strategický politický rámec“
pozostáva z dokumentu alebo viacerých
dokumentov na vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni, ktorými sa ustanovuje 
obmedzený počet súdržných priorít 
určených na základe dôkazov a časový
rámec na ich vykonanie a ktoré môžu
zahŕňať monitorovací mechanizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) „stratégia pre inteligentnú
špecializáciu“ znamená vnútroštátne a
regionálne inovačné stratégie, ktoré
určujú priority s cieľom vytvoriť
konkurenčnú výhodu tým, že rozvíjajú a 



AM\941563SK.doc 47/75 PE514.636v02-00

SK

spájajú silné stránky výskumu a inovácií s
potrebami podnikov riešiť nové príležitosti
a vývoj na trhu koherentným spôsobom
bez toho aby dochádzalo k duplicite a
fragmentácii úsilia na úrovni EÚ, a ktoré
môžu mať formu národného alebo 
regionálneho strategického politického 
rámca pre výskum a inovácie (R & I) 
alebo byť jeho súčasťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) „účtovný rok“ znamená na účely časti 
III obdobie od 1. júla do 30. júna 
s výnimkou prvého účtovného roka, 
v súvislosti s ktorým znamená obdobie od 
dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov do 
30. júna 2015. Posledný účtovný rok je od 
1. júla 2022 do 30. júna 2023;

(25) „účtovný rok“ znamená na účely časti 
III obdobie od 1. júla do 30. júna 
s výnimkou prvého účtovného roka, 
v súvislosti s ktorým znamená obdobie od 
dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov do 
30. júna 2015. Posledný účtovný rok je od 
1. júla 2023 do 30. júna 2024;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 26a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) „použiteľná podmienka ex ante“
znamená konkrétny a presný
preddefinovaný rozhodujúci faktor, ktorý
je nevyhnutným predpokladom pre účinné 
a efektívne dosiahnutie špecifického cieľa
v rámci investičnej priority alebo priority 
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Únie, má k nim priamu a konkrétnu
väzbu a má na ne priamy vplyv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 26b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26b) „konkrétny cieľ“ je výsledok, ku 
ktorému investičná priorita alebo priorita 
Únie prispeje v špecifickom 
vnútroštátnom alebo regionálnom 
kontexte prostredníctvom akcií alebo 
opatrení prijatých v rámci priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Fondy SSR poskytujú podporu pre 
napĺňanie stratégie Únie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu prostredníctvom 
viacročných programov, ktoré dopĺňajú 
národné, regionálne a miestne opatrenia, so 
zreteľom na integrované usmernenia 
a odporúčania pre jednotlivé krajiny 
podľa článku 121 ods. 2 zmluvy 
a príslušné odporúčania Rady prijaté 
podľa článku 148 ods. 4 zmluvy.

1. Fondy SSR poskytujú podporu pre 
napĺňanie cieľov stanovených v článku 
174 zmluvy prostredníctvom viacročných 
programov, ktoré dopĺňajú národné, 
regionálne a miestne opatrenia.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) podpora udržateľnej dopravy 
a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach,

(7) podpora udržateľnej dopravy 
a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach a zapĺňanie
chýbajúcich cezhraničných prepojení,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) podpora udržateľnej dopravy 
a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach;

(7) podpora udržateľnej dopravy, rozvoj
čistých alebo nízkouhlíkových 
prostriedkov verejnej dopravy
a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) podpora zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily;

(8) podpora zamestnanosti a odbornej 
prípravy a mobility pracovnej sily 
v záchytných oblastiach alebo sektoroch 
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zamestnanosti, v ktorých je to 
nevyhnutné;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) podpora sociálneho začlenenia a boj 
proti chudobe;

(9) podpora sociálneho začlenenia, 
investície do sociálneho hospodárstva, 
úsilie o odstránenie chudoby a uľahčenie 
všeobecného prístupu ku zdravotnej 
starostlivosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít 
a efektivity verejnej správ.

(11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít 
a efektivity verejnej správ a podpora 
dojednaní na zachovanie územnej 
celistvosti v najizolovanejších regiónoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) prostriedky na dosiahnutie súladu 
a konzistencie programovania fondov 
SSR s konkrétnymi odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny podľa článku 121 ods. 2 
zmluvy a s príslušnými odporúčaniami 
Rady prijatými podľa článku 148 ods. 4 
zmluvy;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 142, 
v ktorých stanoví špecifické prvky 
spoločného strategického rámca, ktoré sa 
týkajú vytvorenia indikačných opatrení 
s vysokou európskou pridanou hodnotou 
a príslušných zásad vykonávania pre 
každý tematický cieľ a priorít v oblasti 
spolupráce.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade významných zmien stratégie 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu 

vypúšťa sa
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Komisia preskúma spoločný strategický 
rámec a v prípade potreby prijme 
prostredníctvom delegovaného aktu 
v súlade s článkom 142 zmeny 
a doplnenia prílohy I.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy zameriavajú podporu na 
opatrenia, ktoré prinášajú najvyššiu 
pridanú hodnotu, pokiaľ ide o stratégiu 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu s cieľom 
riešiť výzvy definované v odporúčaniach 
pre jednotlivé krajiny podľa článku 121 
ods. 2 zmluvy a v príslušných 
odporúčaniach Rady prijatých 
podľa článku 148 ods. 4 zmluvy a s 
ohľadom na celonárodné a regionálne 
potreby.

Členské štáty v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy zameriavajú podporu na 
opatrenia, ktoré prinášajú najvyššiu 
pridanú hodnotu, pokiaľ ide o stratégiu 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu s cieľom 
dosahovať ciele stanovené v článku 174
zmluvy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podmienky ex ante sa vymedzia pre 
každý fond SSR v pravidlách pre 
jednotlivé fondy.

1. Podmienky ex ante sa vymedzia pre 
každý fond v rámci európskych
štrukturálnych a investičných fondov
v pravidlách pre jednotlivé fondy. 
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Podmienka ex ante je nevyhnutným
predpokladom a má sa použiť iba v
prípade, ak má priamu väzbu a vplyv na 
účinné vykonávanie európskej
štrukturálnej a investičných fondov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podmienky ex ante sa vymedzia pre 
každý fond SSR v pravidlách pre 
jednotlivé fondy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty posúdia, či sú uplatniteľné 
podmienky ex ante splnené.

2. Členské štáty v súlade s článkom 4
ods. 4 posúdia, či sú uplatniteľné 
podmienky ex ante, stanovené
v pravidlách pre jednotlivé fondy, splnené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty posúdia, či sú
uplatniteľné podmienky ex ante splnené.

2. Členské štáty posúdia v súlade s ich
inštitucionálnym a právnym rámcom a v 
rámci vytvárania dohody o partnerstve a
programov, či podmienky ex ante uvedené
v príslušných pravidlách pre jednotlivé
fondy a všeobecné podmienky ex ante 
uvedené v oddiele 2 prílohy V sú
uplatniteľné na konkrétne ciele v rámci 
priorít ich programov a či sú uplatniteľné 
podmienky ex ante splnené. Podmienky ex 
ante sa uplatnia len v rozsahu a za
predpokladu, že spĺňajú definíciu podľa
článku 2, pokiaľ ide o osobitné ciele
sledované v rámci priorít programu. Pri 
posúdení uplatniteľnosti treba v súlade s
článkom 4 ods. 5 vziať do úvahy zásadu
proporcionality v súvislosti s výškou 
pridelenej podpory. Posúdenie splnenia sa
obmedzuje na kritériá stanovené v 
pravidlách pre jednotlivé fondy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade podmienok ex ante, ktoré nie 
sú splnené v deň predloženia zmluvy
o partnerstve, členské štáty v zmluve 
o partnerstve uvedú súhrn činností, ktoré 
sa majú vykonať na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni, a časový plán ich 
vykonávania s cieľom zabezpečiť ich 
splnenie najneskôr dva roky po prijatí 
zmluvy o partnerstve alebo 
do 31. decembra 2016, podľa toho, čo 
nastane skôr.

3. Dohoda o partnerstve stanovuje
zhrnutie hodnotenia plnenia 
uplatniteľných podmienok ex ante na
vnútroštátnej úrovni a pre tie, ktoré na
základe posúdenia uvedeného v odseku 2
nie sú splnené v deň predloženia dohody
o partnerstve, stanovuje dotknuté priority, 
zodpovedné orgány, činnosti, ktoré sa 
majú vykonať na splnenie podmienky ex 
ante a harmonogram týchto činností. 
Každý program v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy uvádza uplatniteľné
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podmienky ex ante, ktoré na základe 
posúdenia uvedeného v odseku 2 nie sú 
splnené v deň predloženia dohody 
o partnerstve. Členské štáty splnia tieto
podmienky ex ante najneskôr do
31. decembra 2016 a o ich plnení podajú
správu najneskôr v rámci výročnej správy
o vykonávaní v roku 2017 a správy o
pokroku v roku 2017 v súlade s článkom
44 ods. 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty podrobne opíšu činnosti 
súvisiace so splnením podmienok ex ante, 
vrátane časového plánu ich vykonania, 
v príslušných programoch.

4. Členské štáty podrobne opíšu činnosti, 
ktoré majú vykonať v stanovenej lehote,
súvisiace so splnením podmienok ex ante, 
vrátane časového plánu ich vykonania, 
v príslušných programoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty podrobne opíšu činnosti 
súvisiace so splnením podmienok ex ante, 
vrátane časového plánu ich vykonania, 
v príslušných programoch.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia posúdi súlad a primeranosť
informácií poskytnutých členským štátom
o uplatniteľnosti podmienok ex ante a o
splnení uplatniteľných podmienok ex ante
v rámci jej hodnotenia dohody o 
partnerstve a/alebo programov. Pri tomto 
posúdení uplatniteľnosti sa v súlade s
článkom 4 ods. 5 vezme do úvahy zásada
proporcionality vzhľadom na výšku 
pridelenej podpory. Toto posúdenie
splnenia je obmedzené na kritériá
stanovené v pravidlách pre jednotlivé 
fondy a rešpektuje vnútroštátne a
regionálne kompetencie v oblasti
rozhodovania o konkrétnych a 
primeraných politických opatreniach
vrátane obsahu stratégií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. V prípade nezhody medzi Komisiou a 
členským štátom o uplatniteľnosti
podmienok ex ante na osobitné ciele
priorít programu alebo jeho plnenie, 
Komisia preukazuje uplatniteľnosť v
súlade s článkom 2 a neplnenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia posúdi poskytnuté informácie
o plnení podmienok ex ante v rámci jej 
hodnotenia zmluvy o partnerstve a 
programov. Pri prijímaní programu môže 
rozhodnúť o pozastavení všetkých alebo 
niektorých priebežných platieb určených 
na program do uspokojivého ukončenia 
činností na splnenie podmienok ex ante. 
Ak činnosti na splnenie podmienok ex ante
nebudú ukončené v rámci lehoty 
stanovenej pre daný systém, predstavuje to 
základ pre pozastavenie platieb Komisiou.

5. Komisia posúdi súlad poskytnutých 
informácií vo vzťahu k uplatniteľnosti a 
plneniu podmienok ex ante v rámci jej 
hodnotenia dohody o partnerstve a 
programov. V súlade s pravidlami pre
jednotlivé fondy môže Komisia pri
prijímaní programu rozhodnúť o 
pozastavení všetkých alebo akýchkoľvek 
niektorých priebežných platieb určených 
na príslušný program do uspokojivého 
ukončenia činností na splnenie podmienok 
ex ante, čo slúži na dosiahnutie týchto
cieľov programu. Ak činnosti na splnenie 
podmienok ex ante nebudú ukončené v 
rámci lehoty stanovenej pre daný systém, 
predstavuje to základ pre pozastavenie 
platieb Komisiou v súlade s pravidlami pre
jednotlivé fondy. Pozastavenie platieb
musí byť bezodkladne zrušené, pokiaľ
členský štát spĺňa podmienky ex ante, 
ktoré sú uplatniteľné na program.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia posúdi poskytnuté informácie 
o plnení podmienok ex ante v rámci jej 
hodnotenia zmluvy o partnerstve a 
programov. Pri prijímaní programu môže 

5. Pri prijímaní programu môže Komisia
rozhodnúť o pozastavení všetkých alebo 
niektorých priebežných platieb určených 
na príslušné priority tohto programu až do
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rozhodnúť o pozastavení všetkých alebo 
niektorých priebežných platieb určených 
na program do uspokojivého ukončenia 
činností na splnenie podmienok ex ante. 
Ak činnosti na splnenie podmienok ex ante
nebudú ukončené v rámci lehoty 
stanovenej pre daný systém, predstavuje to 
základ pre pozastavenie platieb Komisiou.

prípadného ukončenia činností uvedených 
v odseku 3 s cieľom zabrániť
významnému vplyvu na účinnosť a 
efektívnosť dosiahnutia osobitných cieľov
danej priority. Ak činnosti na splnenie 
uplatniteľných podmienok ex ante, ktoré 
neboli splnené v deň predloženia 
príslušného programu, nebudú ukončené v 
rámci lehoty stanovenej v odseku 3, 
predstavuje to základ pre pozastavenie 
priebežných platieb na dotknuté priority
programu Komisiou. V oboch prípadoch
je rozsah pozastavenia primeraný s 
prihliadnutím na opatrenia, ktoré sa majú 
prijať, a riziko pre fondy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ustanovenie odseku 5 sa neuplatňujú
v prípade dohody medzi Komisiou a 
členským štátom o neuplatniteľnosti
podmienok ex ante, alebo o skutočnosti, 
že uplatniteľné podmienky ex ante boli
splnené, ako je uvedené v schválení
programu a dohode o partnerstve, alebo v
prípade, ak sa Komisia nevyjadrí v lehote
60 dní odo dňa predloženia správy 
uvedenej v odseku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Komisia bezodkladne zruší
pozastavenie priebežných platieb na
prioritu, ak členský štát ukončil činnosti 
týkajúce sa splnenia podmienok ex ante, 
ktoré sú uplatniteľné na tento program a
ktoré neboli splnené v čase rozhodnutia
Komisie o pozastavení platieb. Takisto 
bezodkladne zruší pozastavenie, ak sa 
podmienka ex ante po zmene a doplnení
programu týkajúceho sa danej priority už
neuplatňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na 
programy v rámci cieľa Európskej územnej 
spolupráce.

6. Odseky 1 až 5b sa neuplatňujú na 
programy v rámci cieľa Európskej územnej 
spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Päť percent finančných prostriedkov 
pridelených pre každý fond SSR a členský 
štát s výnimkou finančných prostriedkov 
pridelených na cieľ Európska územná 
spolupráca, na iniciatívu na podporu 

Päť percent finančných prostriedkov 
pridelených pre EFRR, ESF a Kohézny
fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a
zamestnanosti uvedeného v článku 81
ods. 2 písm. a), ako aj EPFRV a na hlavu 
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zamestnanosti mladých ľudí a na hlavu V 
nariadenia EFNRH tvorí výkonnostnú 
rezervu, ktorá sa má prideliť v súlade s 
ustanoveniami článku 20.

V nariadenia EFNRH tvorí výkonnostnú 
rezervu, ktorá sa stanoví v dohode o 
partnerstve a programoch v súlade s
rámcom stanoveným v prílohe II a pridelí 
sa na osobitné priority v súlade s
ustanoveniami článku 20.

Na účely výpočtu výkonnostnej rezervy sú 
vylúčené tieto finančné prostriedky:
(a) Finančné prostriedky pridelené na 
cieľ Európska územná spolupráca, 
stanovený v rámci operačného programu
v súlade s článkom 15 bod iii nariadenia
Komisie (2013 / ....) o ESF;
(b) Finančné prostriedky pridelené na
technickú pomoc na podnet Komisie v
súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy;
(c) Finančné prostriedky prevedené do
Nástroja na prepojenie Európy z
Kohézneho fondu v súlade s článkom 84
ods. 4;
(d) Finančné prostriedky prevedené do 
Fondu európskej pomoci pre
najodkázanejšie osoby v súlade s článkom
84 ods. 5;
(e) Finančné prostriedky pridelené na
inovačné opatrenia pre trvalo udržateľný
rozvoj miest v súlade s článkom 84 ods. 7.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o vykonávaní programu 
zistí vážne nesplnenie cieľov stanovených 
vo výkonnostnom rámci, môže uplatniť 

vypúšťa sa
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finančné opravy v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 142 s cieľom stanoviť 
kritériá a metodiku zisťovania úrovne 
finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Andrey Kovatchev

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o vykonávaní programu 
zistí vážne nesplnenie cieľov stanovených 
vo výkonnostnom rámci, môže uplatniť 
finančné opravy v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 142 s cieľom stanoviť 
kritériá a metodiku zisťovania úrovne 
finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť.

4. Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o vykonávaní programu 
zistí vážne nesplnenie cieľov týkajúcich sa 
len finančných ukazovateľov, 
ukazovateľov výstupov a kľúčových 
vykonávacích krokov stanovených vo 
výkonnostnom rámci z dôvodu jasne 
identifikovaných nedostatkov vo 
vykonávaní, ktoré Komisia vopred 
oznámila podľa článku 44 ods. 7 po 
dôkladných konzultáciách s príslušným 
členským štátom, a členský štát neprijal 
nápravné opatrenia potrebné na 
odstránenie týchto nedostatkov, môže 
Komisia uplatniť finančné opravy v súlade 
s pravidlami pre jednotlivé fondy bez toho, 
aby bol dotknutý článok 77.

Pri uplatňovaní finančných opráv 
Komisia s náležitým zreteľom na zásadu 
proporcionality zohľadňuje úroveň 
absorbcie a vonkajšie faktory, ktoré 
prispeli k neúspechu.
Finančné opravy sa neuplatňujú, ak 
nesplnenie cieľov vyplýva z pôsobenia 
sociálno-ekonomických alebo 
environmentálnych faktorov, závažných 
zmien v hospodárskych alebo 
environmentálnych podmienkach 
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v členskom štáte alebo z dôvodov vyššej
moci, ktoré závažným spôsobom 
ovplyvňujú vykonávanie dotknutých 
priorít v rámci odôvodneného 
oneskorenia vykonávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ak príslušný členský štát prijal euro,
dostáva makrofinančnú pomoc od Únie 
podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010;

(a) ak príslušný členský štát dostáva 
pôžičku od Únie podľa nariadenia Rady 
(EÚ) č. 407/2010;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Michael Theurer

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podpora finančných nástrojov 
vychádza z hodnotenia ex ante, v rámci 
ktorého sa zistili zjavné trhové nedostatky 
alebo suboptimálne investičné situácie, 
ako aj odhadovanej úrovne a rozsahu 
verejných investičných potrieb vrátané 
druhov finančných nástrojov, ktoré sa 
majú podporovať. Takéto hodnotenie ex 
ante zahŕňa:
(a) analýzu zlyhaní trhov, suboptimálnych 
investičných situácií a investičných 
potrieb v oblastiach stratégií a v rámci 
tematických cieľov alebo investičných 
priorít, ktoré sa majú riešiť s cieľom 
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prispieť k splneniu konkrétnych cieľov 
stanovených v rámci priority alebo 
opatrenia, ktoré sa majú podporovať 
prostredníctvom finančných nástrojov. 
Táto analýza vychádza z dostupnej 
metodiky osvedčených postupov;
(b) posúdenie pridanej hodnoty 
finančných nástrojov, ktoré sa majú 
podporovať z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, súladu s inými 
formami verejnej intervencie, ktoré sa 
zameriavajú na rovnaký trh, možných 
dôsledkov z hľadiska štátnej pomoci, 
proporcionality plánovanej intervencie a 
opatrení zameraných na minimalizáciu 
narušenia trhu;
(c) odhad dodatočných verejných 
a súkromných zdrojov, ktoré je možné 
získať pomocou finančného nástroja, a to 
až po úroveň konečného príjemcu 
(predpokladaný pákový efekt), vrátane 
buď posúdenia potreby a výšky 
preferenčnej odmeny s cieľom pritiahnuť 
dodatočné prostriedky od súkromných 
investorov a/alebo opisu mechanizmov, 
ktorými sa určí potreba a
(d) posúdenie skúseností nadobudnutých z 
podobných nástrojov a z hodnotení ex 
ante, ktoré vykonali v minulosti členské 
štáty, a toho, ako sa takéto skúsenosti 
využijú v budúcnosti; rozsah takejto 
preferenčnej odmeny, napríklad 
konkurencieschopného alebo náležite 
nezávislého procesu posudzovania;
(e) navrhovanú investičnú stratégiu 
vrátane preskúmania možností 
vykonávacích opatrení v zmysle článku 
33, finančné produkty, ktoré sa budú 
ponúkať, konečných prijímateľov, na 
ktorých sa zameriava, a prípadnej 
predpokladanú kombináciu s podporou z 
grantov;
(f) spresnenie očakávaných výsledkov a 
skutočnosti, ako má daný finančný 
nástroj prispieť k dosiahnutiu 
konkrétnych cieľov stanovených v rámci 
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príslušnej priority alebo opatrenia, 
vrátane ukazovateľov takéhoto prínosu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Michael Theurer

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o finančné nástroje uvedené v 
článku 33 ods. 1 písm. a), v žiadosti o
platbu sa uvádza a osobitne uverejňuje 
celková výška podpory vyplatená 
na finančný nástroj.

1. Pokiaľ ide o finančné nástroje uvedené v 
článku 33 ods. 1 písm. a) a finančné 
nástroje uvedené v článku 33 ods. 1 písm. 
b) vykonávané v súlade s článkom 33 ods. 
4 písm. a) a b), postupné žiadosti o
priebežné platby sa podávajú na 
programové príspevky vyplácané na 
finančný nástroj počas obdobia 
oprávnenosti v súlade s týmito 
podmienkami:
(a) Suma programového príspevku 
vyplatená na finančný nástroj a zahrnutá 
do každej žiadosti o priebežnú platbu 
predloženej počas obdobia oprávnenosti 
uvedeného v článku 55 ods. 2 neprekročí 
25 % celkovej sumy programových 
príspevkov viazaných na finančný nástroj 
v zmysle príslušnej dohody o financovaní, 
čo zodpovedá výdavku v zmysle článku 36 
ods. 1 písm. a), b) a d), ktorý by sa mal 
vyplatiť počas obdobia oprávnenosti 
uvedeného v článku 55 ods. 2). Žiadosti o 
priebežnú platbu predložené po uplynutí 
doby oprávnenosti uvedenej v článku 55 
ods. 2 zahŕňajú celkovú sumu 
oprávneného výdavku v zmysle článku 36.
(b) Každá žiadosť o priebežnú platbu 
uvedená v písmene a) môže obsahovať až 
25 % výšku celkovej sumy národného 
spolufinancovania podľa článku 33 ods. 
8, ktorá sa má vyplatiť na finančný 
nástroj, alebo na úrovni konečných 
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príjemcov, pokiaľ ide o výdavky podľa 
článku 36, ods.1, písm. a), b) a d), počas 
obdobia oprávnenosti uvedeného v článku 
55 ods. 2.
(c) Následné žiadosti o priebežné platby 
predložené počas obdobia oprávnenosti 
uvedeného v článku 55 ods. 2 sa podávajú 
iba v prípade:
(i) druhej žiadosti o priebežnú platbu, ak 
sa aspoň 60 % sumy zahrnutej do prvej 
žiadosti o priebežné platby použilo ako 
oprávnený výdavok v zmysle článku 36 
ods. 1 písm. a), b) a d);
(ii) tretej žiadosti a následných žiadostí o 
priebežnú platbu, ak sa aspoň 85 % súm 
zahrnutých do predchádzajúcich žiadostí 
o priebežné platby použilo ako oprávnený 
výdavok v zmysle článku 36 ods. 1 písm. 
a), b) a d).
(d) V každej žiadosti o priebežnú platbu, 
ktorá zahŕňa výdavok týkajúci sa 
finančných nástrojov, sa osobitné uverejní 
celková suma programových príspevkov 
vyplatená na finančné nástroje a sumy 
vyplatené ako oprávnený výdavok v zmysle 
článku 36 ods. 1 písm. a), b) a d).
V čase ukončenia programu zahŕňa 
žiadosť o úhradu záverečnej platby 
celkovú sumu oprávneného výdavku 
uvedeného v článku 36.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) v prípade poskytnutia pozemku alebo 
nehnuteľnosti osvedčí ich hodnotu 
nezávislý kvalifikovaný znalec alebo 

(d) v prípade poskytnutia pozemku alebo 
nehnuteľnosti osvedčí ich hodnotu 
prostredníctvom transparentného 
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náležite oprávnený úradný orgán, pričom 
ich hodnota nesmie byť vyššia ako limit 
uvedený v odseku 3 písm. b);

a náležite vykonaného vyšetrovania 
nezávislý kvalifikovaný znalec alebo 
oprávnený úradný orgán, pričom ich 
hodnota nesmie byť vyššia ako limit 
uvedený v odseku 3 písm. b);

Or. bg

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o osvedčenie hodnoty, treba zabezpečiť, aby sa dôsledne dodržiavali požiadavky 
na výber nezávislého kvalifikovaného znalca alebo úradného orgánu, s cieľom zaistiť čo 
najvyššiu transparentnosť výberových postupov a zamedziť pokusom o zneužitie.

Pozmeňujúci návrh 492
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) oprávnené obyvateľstvo, regionálna 
prosperita, miera nezamestnanosti, miera 
zamestnanosti, úroveň vzdelania a hustota 
zaľudnenia v prípade rozvinutejších 
regiónov;

b) oprávnené obyvateľstvo, regionálna 
prosperita, v prípade potreby zohľadnenie 
osobitnej situácie regiónov 
s nepriaznivými a trvalo znevýhodnenými 
prírodnými a demografickými 
podmienkami, miera nezamestnanosti, 
miera zamestnanosti, úroveň vzdelania a 
hustota zaľudnenia, čistý upravený 
dôchodok na obyvateľa, medziregionálne 
rozdiely (úroveň NUTS 3) a index 
demografickej zraniteľnosti v prípade 
rozvinutejších regiónov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 1 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „verejné alebo rovnocenné štrukturálne 
výdavky“ znamenajú tvorbu hrubého 
fixného kapitálu verejnej správy uvedenú v 
stabilizačných a konvergenčných 
programoch pripravených členskými 
štátmi v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 1466/9729 s cieľom predstaviť ich 
strednodobú rozpočtovú stratégiu;

(1) „verejné alebo rovnocenné štrukturálne 
výdavky“ znamenajú tvorbu hrubého 
fixného kapitálu verejnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štrukturálne výdavky, verejné alebo
rovnocenné, ktoré vznikli členským štátom
zo spolufinancovania programov
spolufinancovaných zo štrukturálnych
fondov, nebudú zahrnuté medzi
štrukturálne výdavky, verejné alebo 
rovnocenné, ktoré sa posudzujú v rámci 
partnerstva za účelom zabezpečenia 
overenia dodržiavania Paktu stability a
rastu, keďže predstavujú záväzok, ktorý
vyplýva priamo zo zásady doplnkovosti, 
ktorá je základným princípom kohéznej 
politiky; verejné výdavky, ktoré vznikli
členským štátom zo spolufinancovania
programov spolufinancovaných zo
štrukturálnych fondov by preto mali byť
vyňaté z obmedzení v rámci Paktu stability
a rastu, pretože sú zamerané na podporu
konkurencieschopnosti, rastu a
vytvárania pracovných miest.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 495
Eleni Theocharous

Návrh nariadenia
Článok 110 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) 85 % v prípade menej rozvinutých 
regiónov členských štátov, ktorých 
priemerný HDP na obyvateľa za obdobie 
rokov 2007 až 2009 bol nižší ako 85 % 
priemerného HDP krajín EÚ-27 počas 
rovnakého obdobia, a v prípade 
najvzdialenejších regiónov;

(b) 85 % v prípade menej rozvinutých 
regiónov členských štátov a
najvzdialenejších regiónov, vrátane
dodatočného financovania, a v prípade
členských štátov, ktoré pozostávajú z
jednej oblasti oprávnenej na prechodný 
režim podľa Kohézneho fondu ku
1. januáru 2014;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Michael Theurer

Návrh nariadenia
Článok 113 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Členský štát môže z vlastného podnetu
určiť jeden koordinačný orgán, ktorý 
zodpovedá za styk s príjemcami a
zainteresovanými občanmi a poskytovanie 
informácií pre príjemcov a
zainteresovaných občanov a zabezpečuje
kontakt medzi nimi a príslušnými
riadiacimi orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 2 – písmeno da (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) aktualizuje všeobecné verejné webové 
stránky na vnútroštátnej úrovni, týkajúce 
sa rôznych fondov Únie, na ktorých 
ukáže, akým spôsobom sa používali 
prostriedky z fondov v predchádzajúcich 
rokoch, a podľa možnosti poskytne čo 
najviac informácií o ich navrhovanom 
použití v aktuálnom roku, a to formou, 
ktorá je zrozumiteľné pre všeobecnú 
verejnosť; 

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 129 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty predložia každý rok od roku 
2016 do roku 2022 (vrátane) dokumenty 
uvedené v článku 75 ods. 1.

Členské štáty predložia každý rok od roku 
2016 do roku 2025 (vrátane) dokumenty 
uvedené v článku 59 ods. 5 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách a v lehote 
stanovenej v tomto článku, a to:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Andrey Kovatchev

Návrh nariadenia
Článok 137 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V prípade dohody môže členský štát
opätovne použiť prostriedky z príslušného 
fondu v súlade s článkom 135 ods. 3.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 142 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedenej 
v tomto nariadení sa poskytuje na dobu 
neurčitú od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

2. Delegovanie právomoci uvedenej v
článkoch ... 1 sa poskytuje Komisii na 
obdobie 3 rokov od .... 2. Komisia
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím trojročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky
predlžuje do revízie tohto nariadenia, ak 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom tohto
obdobia.

______________
1 (vložte všetky čísla všetkých článkov, kde 
sú delegované akty uvedené)
2 Ú. v. EÚ: (vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 142 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Delegovanie právomoci uvedenej v článku 
5 ods. 3, v článku 12, v článku 20 ods. 4, 
v článku 29 ods. 6, v článku 32 ods. 1, 
v článku 33 ods. 3, 4 a 7, v článku 34 
ods. 3, v článku 35 ods. 5, v článku 36 

Delegovanie právomoci uvedenej v článku 
20 ods. 4, v článku 32 ods. 10, v článku 33 
ods. 4, v článku 34 ods. 5, v článku 36 
ods. 4, v článku 58 a v článku 136 ods. 6 
môže byť kedykoľvek odvolané 
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ods. 4, v článku 54 ods. 1, v článku 58, 
v článku 112 ods. 2, v článku 114 ods. 8 
a 9, v článku 116 ods. 1, v článku 117 
ods. 1, v článku 132 ods. 4, v článku 136 
ods. 6 a v článku 141 môže byť 
kedykoľvek odvolané Európskym 
parlamentom alebo Radou.

Európskym parlamentom alebo Radou.

Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v danom 
rozhodnutí. Rozhodnutím o zrušení sa 
ukončuje delegovanie právomoci uvedenej 
v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobudne 
dňom nasledujúcim po uverejnení 
rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu v ňom 
uvedenému. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.

Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v danom 
rozhodnutí. Rozhodnutím o zrušení sa 
ukončuje delegovanie právomoci uvedenej 
v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobudne 
dňom nasledujúcim po uverejnení 
rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu v ňom 
uvedenému. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 142 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Delegované akty nadobudnú účinnosť až 
vtedy, keď Európsky parlament ani Rada 
nevyjadria žiadne námietky v lehote 2 
mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak 
pred uplynutím tejto lehoty Európsky 
parlament aj Rada informujú Komisiu, že 
nebudú mať žiadne námietky. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o 2 mesiace.

Delegovaný akt prijatý podľa článku 20 
ods. 4, článku 32 ods. 10, článku 33 
ods. 4, článku 34 ods. 5, článku 36 ods. 4, 
článku 58 a článku 136 ods. 6 nadobudne
účinnosť až vtedy, keď Európsky
parlament ani Rada nevyjadria žiadne 
námietky v lehote 2 mesiacov od 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
aj Rada informujú Komisiu, že nebudú mať 
žiadne námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o 2 mesiace.

Or. en



PE514.636v02-00 72/75 AM\941563SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Súlad a konzistencia so správou 
ekonomických záležitostí Únie

2. Súlad s hospodárskou stratégiou Únie, 
Chartou základných práv Európskej únie 
a so sociálnymi politikami

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty venujú osobitnú pozornosť 
priorizácii výdavkov podporujúcich rast 
vrátane výdavkov na vzdelávanie, výskum, 
inovácie a energetickú účinnosť 
a výdavkov na uľahčenie prístupu malých 
a stredných podnikov (MSP) 
k financovaniu a na zabezpečenie 
environmentálnej udržateľnosti, 
hospodárenia s prírodnými zdrojmi 
a opatrenia v oblasti klímy a mali by 
zabezpečiť ich efektívne vynakladanie. 
Členské štáty venujú tiež pozornosť 
zachovaniu alebo posilneniu záberu 
a účinnosti služieb zamestnanosti 
a aktívnych politík v oblasti trhu práce, 
pričom sa zameriavajú na nezamestnanosť 
mladých ľudí.

1. Členské štáty venujú pozornosť 
podnecovaniu výdavkov podporujúcich 
rast vrátane výdavkov na vzdelávanie, 
výskum, inovácie a energetickú účinnosť 
a výdavkov na uľahčenie prístupu malých 
a stredných podnikov (MSP) a združení 
k financovaniu a na zabezpečenie sociálnej 
a environmentálnej udržateľnosti, 
hospodárenia s prírodnými zdrojmi, 
opatrenia v oblasti klímy a politík na boj 
proti vylúčeniu a diskriminácii, a mali by 
zabezpečiť, aby boli takéto výdavky
efektívne vynakladané a aby boli v súlade 
s hospodárskou stratégiou Únie a Chartou 
základných práv Európskej únie. Členské 
štáty venujú tiež pozornosť zachovaniu 
alebo posilneniu záberu a účinnosti 
sociálnych politík, služieb zamestnanosti 
a aktívnych politík v oblasti trhu práce, 
pričom sa prioritne zameriavajú na 
nezamestnanosť mladých ľudí.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri príprave zmlúv o partnerstve členské 
štáty plánujú fondy SSR s ohľadom na 
najnovšie príslušné odporúčania, ktoré 
Rada vydala na základe článku 121 ods. 2 
a článku 148 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie v súlade s ich príslušnými 
úlohami a povinnosťami. Členské štáty 
berú do úvahy aj príslušné odporúčania 
Rady na základe Paktu stability a rastu 
a programov hospodárskeho ozdravenia.
Každý členský štát v súlade s článkom 14 
písm. a) bod i) tohto nariadenia v zmluve 
o partnerstve stanoví, ako jednotlivé zdroje 
financovania na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni prispievajú k riešeniu 
výziev uvedených v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
a k riešeniu cieľov stanovených 
v národných programoch reforiem v úzkej 
spolupráci so zodpovednými regionálnymi 
a miestnymi orgánmi.

2. Pri príprave zmlúv o partnerstve členské 
štáty plánujú fondy SSR s ohľadom na 
ciele stanovené v článku 174 zmluvy. 
Každý členský štát v súlade s článkom 14 
písm. a) bod i) tohto nariadenia v zmluve 
o partnerstve stanoví, ako jednotlivé zdroje 
financovania na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni prispievajú k riešeniu 
výziev uvedených v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
a k riešeniu cieľov stanovených 
v národných programoch reforiem v úzkej 
spolupráci so zodpovednými regionálnymi 
a miestnymi orgánmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 5 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Treba podporovať udržateľné 
riadenie biodiverzity a ekosystémov, a to 
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najmä v najvzdialenejších regiónoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V riadne odôvodnených prípadoch, 
ako sú napríklad výrazné zmeny
hospodárskych, environmentálnych a
pracovných podmienok na trhu v
členskom štáte alebo regióne, okrem 
úprav vyplývajúcich zo zmien v pridelení 
finančných prostriedkov pre danú
prioritu, môže členský štát navrhnúť
revíziu čiastkových a celkových cieľov v
súlade s článkom 26 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Príloha 6 – časť 2 – bod 2.1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členský štát a riadiaci orgán zaistia, 
aby boli informácie o činnostiach fondov 
Únie v členskom štáte centrálne prístupné 
na jednej webovej stránke, a to 
transparentným spôsobom, vrátane 
stratégie, ktorá sa má vykonať, akčného 
programu, zoznamu projektov a stručných 
opisov a rozpočtov na činnosti a projekty, 
ako aj prepojení na online informačné 
stránky príjemcov, na ktorých by mal byť 
uvedený jasný opis projektu, ktorému bola 
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poskytnutá podpora.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 509
Andrey Kovatchev

Návrh nariadenia
Príloha 6 – časť 2 – bod 2.1 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) informačné strediská o Európe, ako aj 
zastúpenia Komisie v členských štátoch,

(b) informačné strediská o Európe, ako aj
zastúpenia Komisie a informačné
kancelárie Európskeho parlamentu v
členských štátoch a iné vhodné 
informačné siete, ak sú k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Príloha 6 – časť 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Informačné opatrenia pre potenciálnych 
príjemcov a príjemcov

3. (Netýka sa slovenskej verzie; jazyková 
úprava fínskej verzie.)

Or. fi


