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PR_COD_2app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde
(06168/1/2021 – C9-0194/2021 – 2018/0197(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06168/1/2021),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
zo 17. októbra 20181,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 20182,

– so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2021)0283),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní3 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (COM(2018)0372),

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0372),

– so zreteľom na zmenený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu 
(COM(2020)0452),

 so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 
4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre regionálny rozvoj (A9-
0000/2021),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s 
článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 

1 Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 90.
2 Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 115.
3 Prijaté texty, 27. marca 2019, P8_TA(2019)0303.
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všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 
zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond

Európska únia je založená na myšlienke mierovej spolupráce medzi rôznymi národmi na 
celosvetovej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom podporovať hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi jednotlivými regiónmi EÚ. 

Tieto ciele sa musia sledovať prostredníctvom politiky súdržnosti, ktorá je hlavnou investičnou 
politikou EÚ v oblasti zamestnanosti a rastu na znižovanie územných rozdielov, čo napomáha 
priblížiť občanov a regióny k európskemu projektu. 

Tieto úlohy boli sťažené negatívnym vplyvom finančných kríz, ktoré viedli k prehĺbeniu 
nerovností medzi územiami, hoci nerovnosti medzi členskými štátmi sa pritom zároveň 
zmenšili. Z týchto dôvodov sa nesmie pripustiť, aby obmedzenia rozpočtu EÚ a vnútroštátnych 
rozpočtov, ako aj dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ (brexit) či dramatické 
dôsledky núdzovej situácie v oblasti klímy a pandémie COVID-19 viedli k oslabeniu 
základného cieľa súdržnosti.

2. Návrh Komisie

Uverejnením návrhu týkajúceho sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu 
(EFRR – KF) 29. mája a prezentáciou Komisie vo výbore REGI 20. júna sa začala legislatívna 
práca EP na tomto spise. 

Všeobecné pravidlá, ktorými sa riadi politika súdržnosti od roku 2020, sú stanovené v nariadení 
o spoločných ustanoveniach (NSU). Osobitné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na EFRR a 
Kohézny fond, sú podrobne opísané v samostatnom návrhu, ktorý zahŕňa: 

 zoznam konkrétnych cieľov, ktoré sa majú podporovať z EFRR a Kohézneho fondu;
 tematická koncentrácia;
 vylúčenie z podpory z EFRR a Kohézneho fondu;
 osobitné ustanovenia o postupe v prípade určitých územných znakov a 
 zoznam ukazovateľov, ktoré majú zhromažďovať a postupovať riadiace orgány.

Európska komisia predložila 28. mája 2020 niekoľko cielených zmien návrhu týkajúceho sa 
EFRR a Kohézneho fondu na roky 2021 – 2027. Tieto zmeny majú zabezpečiť rýchlu a 
udržateľnú obnovu hospodárstva EÚ po pandémii COVID-19. Sú zamerané na odvetvia, ktoré 
sú najviac postihnuté krízou, s cieľom dosiahnuť reguláciu vhodnosti na COVID-19, a to aj v 
oblasti kultúry, udržateľného cestovného ruchu, digitalizácie a odolnosti systémov verejného 
zdravotníctva, a zároveň zaviesť pružný mechanizmus, ktorý by umožnil osobitné výnimky v 
prípade, že v budúcnosti nastanú takéto výnimočné okolnosti.

3. Medziinštitucionálne rokovania

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní 27. marca 2019 prebiehali od septembra 2019 do 
februára 2021 počas fínskeho, chorvátskeho, nemeckého a portugalského predsedníctva Rady 
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medziinštitucionálne rokovania (zamerané na skorú dohodu v druhom čítaní). Po šiestich 
kolách trialógov dosiahla rokovacia skupina Parlamentu počas posledného trialógu 9. februára 
2021 predbežnú dohodu s predsedníctvom Rady.

Text predbežnej dohody bol predložený Výboru pre regionálny rozvoj (REGI) a potvrdený 16. 
marca 2021. Predseda výboru REGI na základe súhlasu výboru vo svojom liste adresovanému 
predsedovi Výboru stálych predstaviteľov (COREPER I) uviedol, že odporučí plénu, 
aby schválilo pozíciu Rady bez pozmeňujúcich návrhov za predpokladu, že bude v súlade s 
predbežnou dohodou dosiahnutou medzi oboma inštitúciami. Po právnom a lingvistickom 
overení textu Rada 2. júna 2021 formálne prijala svoju pozíciu (v písomnom postupe) v súlade 
s predbežnou dohodou.

4. Hlavné prvky dohody

Celková dohoda, ktorú Parlament dosiahol s Radou, ďalej posilnila rozsah podpory pre oba 
fondy, ktoré predstavujú približne jednu štvrtinu viacročného finančného rámca (VFR) na roky 
2021 až 2027.
Dosiahlo sa najmä nasledovné:

Úlohy EFRR a Kohézneho fondu

Parlament navrhol doplniť tento nový článok s cieľom zdôrazniť význam príspevku EFRR k 
zníženiu rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a miery zaostávania najviac 
znevýhodnených regiónov, najmä v oblasti životného prostredia v súlade s Európskou zelenou 
dohodou a v oblasti transeurópskej dopravnej infraštruktúry.

Špecifické ciele pre EFRR a Kohézny fond

Najviac zmien dohodnutých s Radou sa týka presunutia digitálnej pripojiteľnosti z cieľa 
politiky 3 pod cieľ politiky 1 a podpory udržateľnej multimodálnej mobility z cieľa politiky 3 
pod cieľ politiky 2. Ďalším dôležitým zlepšením je začlenenie udržateľného cestovného ruchu 
do rozsahu intervencie EFRR.

Tematická koncentrácia 

Dosiahla sa dohoda o vypustení minimálnej sumy tematickej koncentrácie vo výške 50 % pre 
cieľ politiky 1 v prípade rozvinutejších regiónov. 

Dosiahla sa aj dohoda, ktorá členským štátom umožní zohľadniť pri stanovení dodržiavania 
požiadavky tematickej koncentrácie alokáciu na cieľ politiky 2 vo výške viac ako 50 % ich 
celkových zdrojov v rámci Kohézneho fondu, pričom sa vylúči dvojité započítanie investícií 
do multimodálnej mestskej mobility. Takisto sa dohodlo, že cieľ politiky 2 sa zameriava na 
minimálny cieľ v oblasti výdavkov napr. na klímu a obehové hospodárstvo vo výške aspoň 30 
% a s osobitným zameraním na výdavky na biodiverzitu až do výšky 10 %. 

Rozsah podpory z EFRR
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Okrem investícií do infraštruktúry bude EFRR podporovať produktívne investície do MSP a 
investície zamerané na udržateľný rast, zachovanie existujúcich pracovných miest a tvorbu 
nových pracovných miest.
Navyše bude možné podporovať investície do iných podnikov ako MSP, ak zahŕňajú 
spoluprácu s MSP vo výskumných a inovačných činnostiach a ak primárne podporujú opatrenia 
v oblasti energetiky, a najmä energie z obnoviteľných zdrojov.

Vylúčenie z rozsahu pôsobnosti EFRR a Kohézneho fondu

Jednou z hlavných otázok, o ktorých sa diskutovalo, bola otázka vylúčenia fosílnych palív. V 
dosiahnutej dohode sa predpokladá, že EFRR a Kohézny fond nebudú podporovať investície 
súvisiace s výrobou, spracovaním, dopravou, distribúciou, skladovaním alebo spaľovaním 
fosílnych palív s výnimkou:

1. nahradenia spaľovania tuhých fosílnych palív, konkrétne uhlia, rašeliny, lignitu, 
roponosných bridlíc, vykurovacími systémami na báze plynu;

2. investícií do rozširovania a zmeny účelu, konverzie alebo dodatočnej modernizácie 
prepravných a distribučných plynových sietí za predpokladu, že takéto investície 
pripravia siete na to, aby sa do systému pridávali obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, 
ako sú vodík, biometán a syntetický plyn, a umožnia nahradiť zariadenia na tuhé 
fosílne palivá;

3. investícií do ekologických vozidiel na verejné účely a do vozidiel, lietadiel a plavidiel 
navrhnutých a skonštruovaných alebo prispôsobených na používanie civilnou 
ochranou a hasičskými útvarmi.

Limity alokácií v prípade uvedených výnimiek boli stanovené vzhľadom na HND na obyvateľa 
a podiel tuhých fosílnych palív na hrubej domácej spotrebe energie jednotlivých členských 
štátov, pričom ako celkový termín bol stanovený 31. december 2025.

Podpora znevýhodnených oblastí

Rada súhlasila s názorom Parlamentu, aby sa v súlade s článkom 174 ZFEÚ zaviedol článok 
venovaný znevýhodneným regiónom a oblastiam, najmä vidieckym oblastiam a oblastiam, 
ktoré sú závažne a trvalo znevýhodnené náročnými prírodnými alebo demografickými 
podmienkami, ako je úbytok obyvateľstva.

Udržateľný urbánny rozvoj a environmentálne ciele

EFRR bude podporovať stratégie zamerané na mestské oblasti vrátane funkčných mestských 
oblastí. Cieľ výdavkov na udržateľný urbánny rozvoj sa zvýšil zo 6 na 8 %. Osobitná pozornosť 
sa bude venovať riešeniu environmentálnych výziev a núdzového stavu v oblasti klímy, najmä 
prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 s klimatickými cieľmi EÚ do 
roku 2030, aby sa uľahčilo aj dosiahnutie dekarbonizovaného fondu budov do roku 2050, a tak 
znížila spotreba energie a vznikli úspory domácnostiam postihnutým energetickou chudobou.

EFRR a Kohézny fond budú podporovať činnosti, ktoré rešpektujú normy a priority Únie v 
oblasti klímy, biodiverzity a životného prostredia a výrazne nenarúšajú plnenie 
environmentálnych cieľov uvedených v nariadení o taxonómii o udržateľnom financovaní. Tým 
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sa rešpektujú záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a prispieva k cieľom OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, ktoré sú súčasťou ambícií Európskej zelenej dohody. Investície v oblasti 
odpadu sú v súlade so zásadami obehového hospodárstva. 

Posilnenie sociálneho rozmeru a rovnosti

EFRR bude prispievať k plneniu cieľov Európskeho piliera sociálnych práv, zabezpečeniu 
sociálneho bývania pre domácnosti s nízkymi príjmami, ako aj k integračným opatreniam, tým, 
že sa prijme prístup zameraný na ochranu dôstojnosti a práv štátnych príslušníkov tretích krajín 
a migrantov a začlenenie Rómov. Stanovila sa aj rodová rovnosť vrátane jej cieľa vyváženého 
zastúpenia mužov a žien v expertných skupinách. 

Dočasné opatrenia ako reakcia na mimoriadne a nezvyčajné okolnosti 

Dosiahla sa dohoda, pokiaľ ide o posilnenie úlohy EP v postupe prijímania dočasných opatrení 
s cieľom reagovať na mimoriadne alebo nezvyčajné okolnosti poskytovaním podpory na 
financovanie prevádzkového kapitálu v MSP.

Mäkké zlaté pravidlo

V rámci príslušných pravidiel podľa Paktu stability a rastu môžu členské štáty predložiť náležite 
odôvodnenú žiadosť o ďalšiu flexibilitu pre verejné alebo rovnocenné štrukturálne výdavky, 
ktoré podporuje verejná správa prostredníctvom spolufinancovania investícií aktivovaných ako 
súčasť EFRR a Kohézneho fondu, a Komisia túto ich žiadosť posúdi.

5. Odporúčanie

Spravodajca sa domnieva, že dosiahnutý kompromis predstavuje vyvážený výsledok. Keďže 
pozícia Rady je v súlade s predbežnou dohodou dosiahnutou počas medziinštitucionálnych 
rokovaní, spravodajca odporúča jej prijatie bez zmien.


