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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia (ES) č. .../2009 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ 
ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných 
spoločenstiev
(KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0382),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 162 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0095/2009),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre rozpočet 
(A7-0000/2009),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Bez ohľadu na to, či sa tieto 
spoločenstvá nachádzajú v mestských 
alebo vo vidieckych oblastiach, by 
vzhľadom na mimoriadne zlú kvalitu ich 
podmienok bývania mali byť oprávnené aj 
výdavky na nahradenie existujúcich domov 
novostavbami.

(4) Bez ohľadu na to, či sa tieto 
spoločenstvá nachádzajú v mestských 
alebo vo vidieckych oblastiach, by 
vzhľadom na mimoriadne zlú kvalitu ich 
podmienok bývania mali byť oprávnené aj 
výdavky na renováciu a nahradenie 
existujúcich domov, a to aj novostavbami.

Or. en



PE428.277v01-00 6/9 PR\790911SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1080/2006
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu 
i) sa výdavky obmedzujú na jeden z týchto 
zásahov:

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu 
i)  a ii) sa výdavky obmedzujú na tieto 
zásahy:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1080/2006
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu 
ii) môžu zásahy zahŕňať nahradenie 
existujúceho bývania novopostavenými 
domami.

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu 
ii) môžu zásahy zahŕňať renováciu
a nahradenie existujúceho bývania.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasná svetová hospodárska kríza predstavuje pre Európsku úniu veľkú výzvu a od jej 
politík vyžaduje pohotové, pružné a účinné odpovede. Európska politika súdržnosti je so 
svojimi celkovými prostriedkami vo výške 347 miliárd EUR na programové obdobie 2007 –
2013 najväčším zdrojom investícií do reálnej ekonomiky a napomáha Európe a jej regiónom 
zotaviť sa z krízy a obnoviť dôveru a optimizmus.

Európska komisia predstavila minulý rok v novembri súhrnný plán hospodárskej obnovy 
Európy, v ktorej politika súdržnosti zohráva dôležitú úlohu. V počiatočnej fáze Komisia 
predstavila návrhy na revíziu troch nariadení o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 –
2013: všeobecného nariadenia, nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) a 
nariadenia o Európskom sociálnom fonde (ESF) so všeobecným cieľom povzbudiť 
vykonávanie projektov a chrániť i vytvárať nové pracovné miesta prostredníctvom 
inteligentných investícií. Európsky parlament dal legislatívnemu balíku „zelenú“ začiatkom 
apríla a opatrenia v ňom zakotvené začali nadobúdať účinnosť už koncom mája. V druhej 
polovici roku 2010 sa očakáva správa o vykonávaní týchto opatrení, prijatých v rámci plánu 
hospodárskej obnovy.  

Prvým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k nariadeniu o EFRR sa rozšíril rozsah 
pravidiel spôsobilosti tým, že sa umožnilo členským štátom a regiónom EÚ investovať do 
opatrení energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v oblasti  bývania1 , a rozšírilo sa 
používanie jednorazových súm a paušálnych sadzieb s cieľom zjednodušiť vykazovanie 
nákladov a zaviesť systém úhrad vo väčšej miere založený na výsledkoch. 

Európska komisia navrhla 22. júla nový súbor opatrení zameraných na zjednodušenie 
pravidiel týkajúcich sa riadenia politiky súdržnosti. Tieto zmeny a doplnenia sa týkajú 
všeobecného nariadenia o EFRR, ESF a kohéznom fonde a nariadenia o EFRR.

Nový návrh nariadenia o EFRR, ktorý je predmetom tejto správy, sa zameriava na rozšírenie 
oprávnenosti zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev 
v nových členských štátoch.

Návrh Komisie

Komisia uviedla zmenu a doplnenie súčasného článku 7 ods. 2, aby sa v rámci EFRR 
umožnila finančná podpora zásahom v oblasti bývania v prospech marginalizovaných 
spoločenstiev žijúcich v nových členských štátoch (EU-12). Podľa terajších ustanovení sa 
totiž zásahy v oblasti bývania môžu uskutočňovať iba v rámci operácií mestského rozvoja a 
formou renovácie existujúcich domov.  Keďže prevažná väčšina marginalizovaných 
spoločenstiev v nových členských štátoch žije vo vidieckych oblastiach a prístreškoch, 
nemôžu na náhradu výrazne nekvalitného bývania čerpať podporu z EFRR . Preto by finančná 
podpora EFRR mohla byť v značnej miere doplnkom k príspevku Európskeho 

                                               
1 Podľa počiatočnej podoby nariadenia sa poskytovala finančná podpora zásahom v oblasti bývania vrátane 
energetickej účinnosti, ale iba v nových členských štátoch (EU-12).
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poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v tejto oblasti, ako aj k úsiliu 
členských štátov o hľadanie riešenia krajnej chudoby a marginalizácie svojich zraniteľných 
spoločenstiev. Výdavky by sa mali obmedzovať na zásahy do renovácie spoločných 
priestorov v existujúcich viacrodinných obytných objektoch a na renováciu a zmenu využitia 
existujúcich budov vo vlastníctve verejných orgánov alebo neziskových prevádzkovateľov na 
používanie domácnosťami s nízkym príjmom alebo osobami s osobitnými potrebami na účely 
bývania.

Návrh obsahuje v úvodných ustanoveniach osobitnú zmienku o rómskom obyvateľstve, ktoré 
je najväčším marginalizovaným spoločenstvom v Európe, a ustanovuje, že zásahy zamerané 
na cieľovú skupinu rómskych obyvateľov by nemali vylučovať iné osoby, ktorí žijú v 
podobných sociálno-ekonomických podmienkach.

Týmto návrhom sa nezvyšuje objem financovania a návrh nemá žiaden vplyv na rozpočet 
Spoločenstva. Umožní novým členským štátom využiť fond EFRR na riešenie otázok bývania 
pre svoje marginalizované spoločenstvá formou integrovaného prístupu a ako doplnok 
k iným zdrojom (EPFRV a ich vnútroštátne nástroje) .

Pozícia Rady

Rada zavádza len menšie doplnenia zamerané iba na ozrejmenie znenia textu navrhovaného 
Komisiou. Jej pracovná skupina pre štrukturálne opatrenia preto uviedla konkrétnu zmienku 
o tom, že oprávnené sú aj výdavky na renováciu existujúceho bývania, nie len na jeho 
nahradenie, a odstránila obmedzenie, podľa ktorého možno bývanie nahrádzať len 
„novostavbami“.   

Hodnotenie navrhovanej revízie nariadenia o EFRR

Spravodajca súhlasí s tým, že je potrebné riešiť otázku bývania marginalizovaných 
spoločenstiev v kontexte zmien a doplnení k nariadeniu o EFRR. Keďže súčasné ustanovenia 
nemožno uplatňovať vo vzťahu k marginalizovaným spoločenstvám, ktoré žijú prevažne vo 
vidieckych oblastiach nových členských štátov, navrhovaná zmena a doplnenie vyplní 
medzeru v právnych predpisoch v záujme primeranejšieho riešenia nedostatočných životných 
podmienok týchto obyvateľov. 

Nové opatrenie dodržiava zásadu subsidiarity tak, že rozširuje možnosti nových členských 
štátov na poskytovanie podpory týkajúcej sa zásahov v oblasti bývania v prípade 
marginalizovaných spoločenstiev spôsobom, ktorý pokladajú za vhodnejší, pričom sa 
integrovaný prístup ponecháva ako minimálna podmienka vykonania zásahu.

Po neformálnom trialógu s Komisiou a Radou, na ktorom spravodajcu obe strany ubezpečili 
o všeobecnom uplatňovaní nových ustanovení bez ohľadu na explicitný odkaz na rómskych 
obyvateľov v úvodných ustanoveniach, má spravodajca o navrhovanej zmene nariadenia 
veľmi priaznivý názor. Víta ju a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité tento odkaz 
doplniť, aby nevylučoval iné osoby, žijúce v podobných sociálno-ekonomických 
podmienkach. Uznáva skutočnosť, že rómski obyvatelia predstavujú najväčšie 
marginalizované spoločenstvo v Európe, avšak zdôrazňuje, že sú aj iné spoločenstvá, 
konkrétne legálni migranti, ktorých situáciu treba náležite riešiť, pretože migrácia a integrácia 
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sa stali každodennou súčasťou nášho globalizovaného sveta. 

Správa Európskeho parlamentu

Toto nariadenie bude revidované na základe spolurozhodovacieho postupu, ktorý 
Európskemu parlamentu a Rade udeľuje rovnaké práva na zmeny a doplnenia návrhov 
Komisie. 

Hoci aj na územiach niektorých starých členských štátoch žijú marginalizované spoločenstvá, 
ktoré podľa terajších ustanovení môžu pomoc čerpať, spravodajca berie do úvahy skutočnosť, 
že prevažná väčšina členských štátov návrh Komisie v súčasnej podobe podporuje, a preto sa 
rozhodol, keďže si táto záležitosť vyžaduje bezodkladné riešenie, že súhlasí so všetkými 
zmenami a doplneniami Rady a nepredkladá žiadne nové zmeny a doplnenia alebo 
dodatky k zneniu textu.

Spravodajca tiež žiada, aby Komisia do konca roka 2010 vykonala hodnotenie plnenia týchto 
ustanovení.


