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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Návrh Komisie 

V návrhu nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) 
a Kohéznom fonde sa stanovujú príslušné ciele pre implementáciu EFRR a Kohézneho fondu.

Týmto nariadením sa stanovuje tematická koncentrácia na vnútroštátnej úrovni s cieľom 
usmerňovať implementáciu fondov. V tejto súvislosti Komisia navrhuje, aby sa väčšina 
zdrojov (65 % až 85 %) pridelilo na dosiahnutie cieľa politiky č. 1: „inteligentnejšia Európa“ 
a cieľa politiky č. 2: „ekologickejšia, nízkouhlíková Európa“, ako sa uvádza v nariadení o 
spoločných ustanoveniach pre všetky fondy EÚ. 

V tomto nariadení sa zároveň vymedzuje obmedzený zoznam neoprávnených činností, ktoré 
nepatria do rozsahu intervencie fondov.

Vymedzuje sa v ňom aj rámec ukazovateľov na sledovanie a prístup k osobitným územiam 
vrátane trvalo udržateľného rozvoja miest, ako aj k najvzdialenejším regiónom.

2. Návrhy spravodajkyne

Keďže regióny dokážu samy najlepšie určiť svoje potreby a priority a keďže cieľom je 
podporiť decentralizované riadenie pri implementácii európskych fondov, spravodajkyňa 
navrhuje zachovať regionálnu, a nie vnútroštátnu tematickú koncentráciu, ako sa stanovuje 
v tomto nariadení.

S cieľom poskytnúť regiónom väčšiu flexibilitu pri využívaní zdrojov z EFRR spravodajkyňa 
takisto navrhuje rozšíriť tematickú koncentráciu na ďalšie ciele politiky. V tejto súvislosti a 
vzhľadom na to, že doprava zohráva ústrednú úlohu pri dosahovaní prioritných cieľov 
Európskej únie, spravodajkyňa navrhuje rozšíriť tematickú koncentráciu o tretí cieľ politiky –
„prepojená Európa“.

S cieľom poskytnúť regiónom väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o podporu iných politických 
cieľov, spravodajkyňa navrhuje znížiť minimálny podiel zdrojov vyčlenených na politický 
cieľ č. 1 – „inteligentnejšia Európa“ – zo 60 % na 30 % pre najrozvinutejšie regióny, zo 45 % 
na 30 % pre prechodné regióny a z 35 % na 20 % pre najmenej rozvinuté regióny.

Keďže doprava zohráva ústrednú úlohu pri dosahovaní prioritných cieľov Európskej únie, 
spravodajkyňa navrhuje zaviesť nové špecifické ciele týkajúce sa dopravy:

 špecifický cieľ týkajúci sa inteligentnej mobility a kvality dopravných služieb v rámci 
politického cieľa 1: „inteligentnejšia Európa“,

 špecifický cieľ týkajúci sa udržateľnej mobility v rámci politického cieľa 2: 
„ekologickejšia Európa“;

 špecifický cieľ týkajúci sa financovania fondu pre spravodlivý prechod v rámci 
politického cieľa 2: „ekologickejšia Európa“;

 špecifický cieľ týkajúci sa mobility ako nástroja územnej súdržnosti v rámci 
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politického cieľa 3: „prepojenejšia Európa“;

 špecifický cieľ týkajúci sa prístupu k službám verejnej dopravy v rámci politického 
cieľa 4: „sociálnejšia Európa“.

Na podporu využívania EFRR v odvetví dopravy spravodajkyňa navrhuje aj vypustenie 
niektorých ustanovení, ktoré obmedzujú využívanie EFRR na regionálnych letiskách 
a pri železničných koľajových vozidlách.

Na záver spravodajkyňa predkladá pozmeňujúce návrhy s cieľom podporiť synergiu medzi 
EFRR, Kohéznym fondom a ostatnými nástrojmi rozpočtu Európskej únie na financovanie 
rozvoja transeurópskej dopravnej siete.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pri implementácii EFRR a 
Kohézneho fondu by sa mali dodržiavať 
horizontálne princípy stanovené v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii (ďalej len 
„ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad 
subsidiarity a proporcionality podľa 
článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu 
základných práv Európskej únie. Členské 
štáty by mali dodržiavať aj povinnosti 
vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím a 
zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho 
článkom 9 a v súlade s právom Únie, 
ktorým sa harmonizujú požiadavky na 
prístupnosť výrobkov a služieb. Členské 
štáty a Komisia by sa mali zamerať na 
odstraňovanie nerovností a presadzovanie 
rovnosti žien a mužov a začlenenie 
rodového hľadiska, ako aj na boj proti 
diskriminácii na základe pohlavia, rasy 

(5) Pri implementácii EFRR a 
Kohézneho fondu by sa mali dodržiavať 
horizontálne princípy stanovené v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii (ďalej len 
„ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad 
subsidiarity a proporcionality podľa 
článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu 
základných práv Európskej únie. Členské 
štáty by mali dodržiavať aj povinnosti 
vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím a 
zabezpečiť bezbariérovú prístupnosť v 
súlade s jeho článkom 9 a v súlade s 
právom Únie, ktorým sa harmonizujú
požiadavky na prístupnosť výrobkov a 
služieb. Členské štáty a Komisia by sa mali 
zamerať na odstraňovanie nerovností, 
znižovanie regionálnych rozdielov a 
presadzovanie rovnosti žien a mužov a 
začlenenie rodového hľadiska, ako aj na 
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alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 
podporovať akcie, ktoré prispievajú k 
akejkoľvek forme segregácie. Ciele EFRR 
a Kohézneho fondu by sa mali realizovať v 
rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie 
o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a 
zlepšovanie kvality životného prostredia 
podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 
ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ 
platí“. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré 
sú prospešné pre podniky, v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci stanovenými v 
článku 107 a článku 108 ZFEÚ.

boj proti diskriminácii na základe pohlavia, 
národnosti, rasy alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie. Fondy by nemali podporovať 
akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek 
forme segregácie. Ciele EFRR a 
Kohézneho fondu by sa mali realizovať v 
rámci záväzkov Únie v oblasti klímy 
stanovených v Parížskej dohode o zmene 
klímy a snahy Únie o podporu trvalo 
udržateľného rozvoja a cieľa udržiavanie, 
ochrana a zlepšovanie kvality životného 
prostredia podľa článku 11 a článku 191 
ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu 
„znečisťovateľ platí“. V záujme ochrany 
integrity vnútorného trhu musia byť 
operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v 
súlade s pravidlami štátnej pomoci 
stanovenými v článku 107 a článku 108 
ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V čoraz viac prepojenom svete a 
vzhľadom na demografickú a migračnú 
dynamiku je jasné, že migračná politika 
Únie si vyžaduje spoločný prístup, ktorý sa 
opiera o synergiu a komplementárnosť 
rôznych nástrojov financovania. V záujme 
zabezpečenia koherentnej, silnej a 
zosúladenej podpory solidarity a úsilia 
členských štátov v zdieľaní zodpovednosti 
pri riadení migrácie by mal EFRR 
poskytovať podporu na uľahčenie 
dlhodobej integrácie migrantov.

(8) V čoraz viac prepojenom svete a 
vzhľadom na demografickú a migračnú 
dynamiku je jasné, že migračná politika 
Únie si vyžaduje spoločný prístup, ktorý sa 
opiera o synergiu a komplementárnosť 
rôznych nástrojov financovania. V záujme 
zabezpečenia koherentnej, silnej a 
zosúladenej podpory solidarity a úsilia 
členských štátov v zdieľaní zodpovednosti 
pri riadení migrácie by mal EFRR a 
Kohézny fond poskytovať podporu na 
uľahčenie dlhodobej integrácie migrantov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom podporiť úsilie členských 
štátov a regiónov pri riešení nových výziev 
a zabezpečení vysokej úrovne bezpečnosti 
pre občanov, ako aj pri predchádzaní 
radikalizácii, opierajúc sa pritom o 
synergiu a komplementaritu s ostatnými 
politikami Únie, by investície v rámci 
EFRR mali prispieť k bezpečnosti v 
oblastiach, kde treba zaistiť bezpečné a 
chránené verejné priestory a kritickú 
infraštruktúru, ako je doprava a energetika.

(9) S cieľom podporiť úsilie členských 
štátov a regiónov pri riešení nových výziev 
a zabezpečení vysokej úrovne bezpečnosti 
a súdržnosti pre občanov, ako aj pri 
predchádzaní radikalizácii, opierajúc sa 
pritom o synergiu a komplementaritu s 
ostatnými politikami Únie, by investície v 
rámci EFRR mali prispieť k bezpečnosti v 
oblastiach, kde treba zaistiť bezpečné a 
chránené verejné priestory a kritickú 
infraštruktúru, ako je doprava a energetika.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Investície v rámci EFRR by mali 
ďalej prispievať k rozvoju komplexnej sieti
vysokorýchlostnej digitálnej infraštruktúry 
a podpore čistej a udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility.

(10) Investície v rámci EFRR by mali 
ďalej prispievať k rozvoju 
transeurópskych sietí dopravnej 
infraštruktúry a komplexnej siete
vysokorýchlostnej digitálnej infraštruktúry 
a podpore čistej, bezpečnej a udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) EFRR by mal pomáhať odstraňovať 
hlavné regionálne rozdiely v Únii a 
znižovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja 
v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v 
najviac znevýhodnených regiónoch vrátane 
tých, ktoré čelia výzvam vzhľadom na 
záväzky spojené s elimináciou emisií 
uhlíka. Podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 

(17) EFRR by mal pomáhať odstraňovať 
hlavné regionálne rozdiely v Únii a 
znižovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja 
v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v 
najviac znevýhodnených regiónoch vrátane 
tých, ktoré čelia výzvam vzhľadom na 
záväzky spojené s elimináciou emisií 
uhlíka. Podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
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sa preto mala sústreďovať na kľúčové 
priority Únie v súlade cieľmi politiky 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/xxx 
[nové VN]. Preto by sa mala koncentrovať 
na ciele politiky „inteligentnejšia Európa
vďaka presadzovaniu inovatívnej a 
inteligentnej transformácie hospodárstva“ 
a „ekologickejšia, nízkouhlíková Európa 
vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a 
prevencie a riadenia rizika“. Uvedená 
tematická koncentrácia by sa mala 
dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni a 
súčasne by mala umožniť flexibilitu na 
úrovni jednotlivých programov a medzi 
tromi skupinami členských štátov 
vytvorenými na základe príslušného 
hrubého národného dôchodku. Okrem 
toho by sa mala podrobne stanoviť 
metodika klasifikácie členských štátov, 
ktorá by zohľadňovala špecifickú situáciu 
najvzdialenejších regiónov.

sa preto mala sústreďovať na kľúčové 
priority Únie v súlade cieľmi politiky 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/xxx 
[nové VN]. Preto by sa mala koncentrovať 
na ciele politiky „inteligentnejšia Európa,
„ekologickejšia, nízkouhlíková Európa“, 
„prepojenejšia Európa“ a „sociálnejšia 
Európa“. Uvedená tematická koncentrácia 
by sa mala dosiahnuť na regionálnej
úrovni a súčasne by mala umožniť 
flexibilitu na úrovni jednotlivých 
programov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Toto nariadenie by malo stanoviť 
rôzne typy činností, ktorých náklady 
možno podporovať prostredníctvom 
investícií z EFRR a Kohézneho fondu v 
rámci ich príslušných cieľov, ako sa 
uvádza v ZFEÚ. Kohézny fond by mal 
umožniť podporu investícií do životného 
prostredia a TEN-T. Pokiaľ ide o EFRR, 
zoznam činností by sa mal zjednodušiť a 
mal by umožniť podporu investícií do 
infraštruktúry, investícií súvisiacich s 
prístupom k službám, produktívnych 
investícií do MSP, vybavenia, softvéru a 
nehmotného majetku, ako aj podporu 
opatrení týkajúcich sa informácií, 
komunikácie, štúdií, vytvárania sietí, 

(19) Toto nariadenie by malo stanoviť 
rôzne typy činností, ktorých náklady 
možno podporovať prostredníctvom 
investícií z EFRR a Kohézneho fondu v 
rámci ich príslušných cieľov, ako sa 
uvádza v ZFEÚ. Kohézny fond a EFRR by 
mal umožniť podporu investícií do 
životného prostredia a TEN-T. Pokiaľ ide o 
EFRR, zoznam činností by sa mal 
zjednodušiť a mal by umožniť podporu 
investícií do infraštruktúry, bezpečnosti 
existujúcich tunelov a mostov, investícií 
súvisiacich s prístupom k službám, 
produktívnych investícií do MSP, 
vybavenia, softvéru a nehmotného 
majetku, ako aj podporu opatrení 
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spolupráce, výmeny skúseností a činností 
zahŕňajúcich klastre. V záujme 
implementácie programu by oba fondy 
mali umožniť podporu činností technickej 
pomoci. Napokon v záujme poskytovania 
podpory širokej škále intervencií na 
programy Interreg rozsah pôsobnosti by sa 
mal rozšíriť, aby zahŕňal aj spoločné 
využívanie širokej škály zariadení a 
ľudských zdrojov a náklady spojené s 
opatreniami v rámci rozsahu pôsobnosti 
ESF+.

týkajúcich sa informácií, komunikácie, 
štúdií, vytvárania sietí, spolupráce, výmeny 
skúseností a činností zahŕňajúcich klastre. 
V záujme implementácie programu by oba 
fondy mali umožniť podporu činností 
technickej pomoci. Napokon v záujme 
poskytovania podpory širokej škále 
intervencií na programy Interreg rozsah 
pôsobnosti by sa mal rozšíriť, aby zahŕňal 
aj spoločné využívanie širokej škály 
zariadení a ľudských zdrojov a náklady 
spojené s opatreniami v rámci rozsahu 
pôsobnosti ESF+.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Projekty transeurópskych 
dopravných sietí v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 1316/2013 sa budú aj naďalej 
financovať z Kohézneho fondu 
prostredníctvom zdieľaného riadenia a 
priameho spôsobu implementácie v rámci 
Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len 
„NPE“).

(20) Projekty transeurópskych 
dopravných sietí v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 1316/2013 sa budú aj naďalej 
financovať z Kohézneho fondu a EFRR 
prostredníctvom zdieľaného riadenia a 
priameho spôsobu implementácie v rámci 
Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len 
„NPE“).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Okrem toho, s cieľom 
maximalizovať pridanú hodnotu investícií 
do dopravy financovaných úplne alebo 
čiastočne z rozpočtu EÚ, je potrebné sa 
usilovať o synergie medzi EFRR a priamo 
riadenými nástrojmi, ako je Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE) a finančné 
nástroje pripravovaného programu 
InvestEU.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať najvzdialenejším regiónom, a to 
prijatím opatrení podľa článku 349 ZFEÚ, 
ktorými sa poskytne dodatočná alokácia na 
najvzdialenejšie regióny, aby vyrovnala 
dodatočné náklady vynaložené v týchto 
regiónoch v dôsledku jednej alebo 
viacerých trvalých obmedzení uvedených v 
článku 349 ZFEÚ, konkrétne v dôsledku 
odľahlosti, ostrovnej polohy, malej 
rozlohy, obťažných topografických a 
klimatických podmienok, hospodárskej 
závislosti od malého množstva výrobkov, 
ktorých nemennosť a kombinácia závažne 
obmedzujú ich rozvoj. Táto alokácia môže 
pokrývať investície, prevádzkové náklady 
a záväzky vyplývajúce zo služieb vo 
verejnom záujme, ktoré sú zamerané na 
vyrovnanie dodatočných nákladov
spôsobených takýmito obmedzeniami. 
Prevádzková pomoc môže pokrývať 
výdavky na služby nákladnej dopravy a 
pomoc pre začatie podnikateľskej činnosti 
týkajúcej sa dopravných služieb, ako aj 
výdavky na operácie súvisiace s 
obmedzeniami skladovania, nadmernými
rozmermi a údržbou výrobných nástrojov 
a nedostatkom ľudského kapitálu na 
miestnom trhu. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu a ako aj všetkých operácií 
spolufinancovaných z EFRR a Kohézneho 
fondu, akákoľvek podpora z EFRR na 
financovanie prevádzkovej a investičnej 
pomoci pre najvzdialenejšie regióny by 
mala byť v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci stanovenými v článkoch 107 a 108 
ZFEÚ.

(27) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať najvzdialenejším regiónom, a to 
prijatím opatrení podľa článku 349 ZFEÚ,
ktorými sa poskytne dodatočná alokácia na 
najvzdialenejšie regióny, aby vyrovnala 
dodatočné náklady vynaložené v týchto 
regiónoch v dôsledku jednej alebo 
viacerých trvalých obmedzení uvedených v 
článku 349 ZFEÚ, konkrétne v dôsledku 
odľahlosti, ostrovnej polohy, malej 
rozlohy, obťažných topografických a 
klimatických podmienok, hospodárskej 
závislosti od malého množstva výrobkov, 
ktorých nemennosť a kombinácia závažne 
obmedzujú ich rozvoj. Táto alokácia môže 
pokrývať investície, prevádzkové náklady 
a záväzky vyplývajúce zo služieb vo 
verejnom záujme, ktoré sú zamerané na 
vyrovnanie dodatočných nákladov 
spôsobených takýmito obmedzeniami. 
Prevádzková pomoc môže pokrývať 
výdavky na služby nákladnej dopravy, 
ekologickú logistiku, riadenie mobility a 
pomoc pre začatie podnikateľskej činnosti 
týkajúcej sa dopravných služieb, ako aj 
výdavky na operácie súvisiace s 
obmedzeniami skladovania, nadmernými 
rozmermi a údržbou výrobných nástrojov 
a nedostatkom ľudského kapitálu na 
miestnom trhu. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu – a rovnako ako v prípade
všetkých operácií spolufinancovaných z 
EFRR a Kohézneho fondu, akákoľvek 
podpora z EFRR na financovanie 
prevádzkovej a investičnej pomoci pre 
najvzdialenejšie regióny by mala byť v 
súlade s pravidlami štátnej pomoci
stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) rozšírenia výskumných a 
inovačných kapacít a využívania 
pokročilých technológií;

i) podpory výskumných a inovačných 
kapacít a využívania pokročilých 
technológií;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) využívania výhod digitalizácie pre 
občanov, podniky a vlády;

ii) využívania výhod digitalizácie pre 
občanov, podniky a vlády a zlepšenie 
digitálnej pripojiteľnosti;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) posilnenia rastu a
konkurencieschopnosti MSP;

(iii) posilnenia rastu, 
konkurencieschopnosti a trvácnosti MSP;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) rozvoja inteligentných, bezpečných 
a interoperabilných druhov dopravy;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

va) podpory multimodálnej mobility 
s nízkymi emisiami;

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vi a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

via) podpory štrukturálnych zmien v 
záujme prechodu na výrobu 
nízkouhlíkovej energie;

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) podpory digitálnej pripojiteľnosti; i) podpory digitálnej pripojiteľnosti a 
cezhraničných spojení;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) rozvoja udržateľnej, inteligentnej, 
bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T 
odolnej proti zmene klímy;

ii) rozvoja udržateľnej, inteligentnej, 
bezpečnej, chránenej a intermodálnej siete 
TEN-T odolnej proti zmene klímy;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c – bod iii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) rozvoja udržateľnej, inteligentnej a 
intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej mobility odolnej proti zmene 
klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-
T a cezhraničnej mobility;

iii) rozvoja udržateľnej, inteligentnej a 
intermodálnej, bezpečnej a chránenej
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
mobility odolnej proti zmene klímy, 
vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T, 
cezhraničnej mobility a prepojenosti s 
najvzdialenejšími regiónmi;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) podpory udržateľnej multimodálnej 
mestskej mobility;

iv) podpory udržateľnej multimodálnej 
a prístupnej mestskej mobility vrátane 
chôdze, cyklistiky, verejnej dopravy a 
spoločných služieb mobility;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) zlepšenia prístupu ku kvalitným a 
inkluzívnym službám verejnej dopravy;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečenia rovnakého prístupu k 
zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej 
starostlivosti rozvíjaním infraštruktúry;

iv) zabezpečenia rovnakého prístupu k 
zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej 
starostlivosti rozvíjaním infraštruktúry, a to 
aj vo vidieckych oblastiach;
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) podpory integrovaného sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
rozvoja, kultúrneho dedičstva a 
bezpečnosti v mestských oblastiach;

i) podpory integrovaného sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
rozvoja, kultúrneho dedičstva, odvetvia 
cestovného ruchu a bezpečnosti v 
mestských oblastiach;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) podpory integrovaného sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
miestneho rozvoja, kultúrneho dedičstva a 
bezpečnosti, vrátane vidieckych a 
pobrežných oblastí, aj pomocou miestneho 
rozvoja vedeného komunitou.

ii) podpory integrovaného sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
miestneho rozvoja, kultúrneho dedičstva, 
odvetvia cestovného ruchu a bezpečnosti, 
okrem iného vo vidieckych a pobrežných 
oblastiach a v najvzdialenejších 
regiónoch, aj pomocou miestneho rozvoja 
vedeného komunitou;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) prijatia opatrení na podporu 
turistickej atraktivity regiónov a území 
podporujúcich udržateľný cestovný ruch;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vzhľadom na programy 
implementované v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu sa 
celkové zdroje EFRR v každom členskom 
štáte koncentrujú na vnútroštátnej úrovni v 
súlade s odsekmi 3 a 4.

1. Vzhľadom na programy 
implementované v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu sa 
celkové zdroje EFRR v každom členskom 
štáte koncentrujú na regionálnej úrovni v 
súlade s odsekmi 3 a 4.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vzhľadom na tematickú 
koncentráciu podpory pre členské štáty 
zahŕňajúcu najvzdialenejšie regióny sa 
zdroje EFRR osobitne alokované na 
programy pre najvzdialenejšie regióny a 
zdroje alokované pre všetky ostatné 
regióny posudzujú samostatne.

2. Vzhľadom na tematickú 
koncentráciu podpory pre najvzdialenejšie 
regióny členských štátov sa zdroje EFRR 
osobitne alokované na programy pre 
najvzdialenejšie regióny a zdroje 
alokované pre všetky ostatné regióny 
posudzujú samostatne.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sú klasifikované podľa ich 
pomeru hrubého národného dôchodku 
týmto spôsobom:

Regióny sa klasifikujú v súlade s článkom 
102 nariadenia (EÚ) 2018/xxx [nové VN]:

a) tie, ktoré majú pomer hrubého 
národného dôchodku rovný alebo vyšší 
ako 100% priemeru EÚ (ďalej len 
„skupina 1“);

a) najmenej rozvinuté regióny, 
ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 
% priemerného HDP v EÚ-27 (ďalej len 
„najmenej rozvinuté regióny“);

b) tie, ktoré majú pomer hrubého 
národného dôchodku rovný alebo vyšší 
ako 75 % a nižší ako 100 % priemeru EÚ 
(ďalej len „skupina 2“);

b) prechodné regióny, ktorých HDP 
na obyvateľa predstavuje 75 % až 100 % 
priemerného HDP v EÚ-27 (ďalej len 
„prechodné regióny“);

c) tie, ktoré majú pomer hrubého 
národného dôchodku nižší ako 75 % 

c) rozvinutejšie regióny, ktorých 
HDP na obyvateľa presahuje 100 % 
priemerného HDP v EÚ-27 (ďalej len 



AD\1171145SK.docx 15/30 PE626.999v04-00

SK

priemeru EÚ (ďalej len „skupina 3“). „rozvinutejšie regióny“).

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto článku pomer hrubého 
národného dôchodku je pomer medzi 
hrubým národným dôchodkom na 
obyvateľa členského štátu, meraným v 
štandarde kúpnej sily a vypočítaným na 
základe údajov Únie za obdobie 2014 –
2016, a priemerným hrubým národným 
dôchodkom na obyvateľa v štandarde 
kúpnej sily 27 členských štátov za rovnaké 
referenčné obdobie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzhľadom na programy v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu, 
pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny, 
patria tieto do skupiny 3.

Vzhľadom na programy v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu, 
pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny, 
patria tieto do skupiny „menej rozvinuté 
regióny“.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Členské štáty skupiny 1 alokujú 
minimálne 85 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a CP 2 a 
minimálne 60 % na CP 1;

a) Členské štáty skupiny 1 alokujú 
minimálne 60 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a CP 2;
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Členské štáty skupiny 2 alokujú 
minimálne 45 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 30 
% na CP 2; 

b) Členské štáty skupiny 2 alokujú 
minimálne 20 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 30 
% na CP 2; 

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Členské štáty skupiny 3 alokujú 
minimálne 35 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 30 
% na CP 2.

c) Členské štáty skupiny 3 alokujú 
minimálne 15 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 30 
% na CP 2.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) investície do infraštruktúry; a) investície do infraštruktúry, najmä 
s európskou pridanou hodnotou v oblasti 
dopravy, energetiky a digitálnych 
transeurópskych sietí, ako aj v oblasti 
zvyšovania úrovne bezpečnosti 
existujúcich dopravných infraštruktúr, 
ako sú mosty a tunely;
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) investície do udržateľnej mestskej 
mobility, ako aj do verejnej dopravy a 
cyklistických chodníkov;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) financovanie nákupu koľajových 
vozidiel na použitie v železničnej doprave;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispievať k špecifickému cieľu v 
rámci CP 1 podľa článku 2 ods. 1 písm. a) 
bodu iv) EFRR podporuje takisto odbornú 
prípravu, celoživotné vzdelávanie a 
vzdelávacie činnosti.

S cieľom prispievať k špecifickému cieľu v 
rámci CP 1 podľa článku 2 ods. 1 písm. a) 
bodu iv) a k špecifickému cieľu v rámci 
CP 4 stanovenému v článku 2 ods. 2 písm. 
d) EFRR podporuje takisto odbornú 
prípravu, celoživotné vzdelávanie a 
vzdelávacie činnosti.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Suma prenesená z EFRR do 
Nástroja na prepájanie Európy sa použije 
v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 
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[nové nariadenie o NPE].

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) investície do TEN-T; b) investície do TEN-T a do 
udržateľnej mobility;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do letiskovej infraštruktúry s 
výnimkou najvzdialenejších regiónov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investície do zariadení na 
spracovanie zvyškového odpadu;

g) investície do zariadení na 
spracovanie zvyškového odpadu s 
výnimkou najvzdialenejších regiónov;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) financovanie nákupu koľajových 
vozidiel na použitie v železničnej doprave, 
iba ak to súvisí s:

vypúšťa sa

i) plnením záväzkov vyplývajúcich zo 
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služieb vo verejnom záujme podľa 
nariadenia (ES) č. 1370/2007 v znení 
zmien;

ii) poskytovaním služieb železničnej 
dopravy na trasách, ktoré sú úplne 
otvorené hospodárskej súťaži a kde 
prijímateľ je novým subjektom 
oprávneným na financovanie podľa 
nariadenia (EÚ) 2018/xxxx [nariadenie 
InvestEU].

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V súlade s požiadavkou podávania 
správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) 
bodu i)] nariadenia o rozpočtových 
pravidlách Komisia poskytuje Európskemu 
parlamentu a Rade informácie o 
výkonnosti v súlade s prílohou II.

3. V súlade s požiadavkou podávania 
správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) 
bodu i)] nariadenia o rozpočtových 
pravidlách Komisia poskytuje Európskemu 
parlamentu a Rade informácie o 
výkonnosti v súlade s prílohou II. Tieto 
informácie zahŕňajú tiež kvalitatívne 
posúdenie pokroku pri dosahovaní 
všeobecných cieľov stanovených v článku 
2.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EFRR podporuje integrovaný 
územný rozvoj na základe územných 
stratégií v súlade s článkom [23] nariadenia 
(EÚ) 2018/xxxx [nové VN] zameraný na 
mestské oblasti (ďalej len „udržateľný 
rozvoj miest“) v rámci programov 
sledujúcich oba ciele stanovené v článku 4 
ods. 2 uvedeného nariadenia.

1. EFRR podporuje integrovaný 
územný rozvoj na základe územných 
stratégií v súlade s článkom [23] nariadenia 
(EÚ) 2018/xxxx [nové VN] zameraný na 
mestské oblasti (ďalej len „udržateľný 
rozvoj miest“ a „plány udržateľnej 
mestskej mobility“) v rámci programov 
sledujúcich oba ciele stanovené v článku 4 
ods. 2 uvedeného nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Osobitná dodatočná alokácia pre 
najvzdialenejšie regióny sa použije na 
vyrovnanie dodatočných nákladov 
vynaložených v týchto regiónoch v 
dôsledku jednej alebo viacerých trvalých 
obmedzení ich rozvoja uvedených v článku 
349 ZFEÚ.

1. Článok 3 sa nevzťahuje na 
osobitnú dodatočnú alokáciu pre 
najvzdialenejšie regióny. Osobitná 
dodatočná alokácia pre najvzdialenejšie 
regióny sa použije na vyrovnanie 
dodatočných nákladov vynaložených v 
týchto regiónoch v dôsledku jednej alebo 
viacerých trvalých obmedzení ich rozvoja 
uvedených v článku 349 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Odchylne od článku 4 ods. 1 môže 
EFRR podporovať produktívne investície 
do podnikov v najvzdialenejších 
regiónoch bez ohľadu na veľkosť 
uvedených podnikov.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 –bod 1 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Inteligentnejšia Európa vďaka 
presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej 
transformácie hospodárstva

1. Konkurencieschopná a 
inteligentnejšia Európa vďaka
posilňovaniu jej hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti a presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

3. Prepojenejšia Európa 
vďaka posilneniu mobility 
a regionálnej prepojenosti 
IKT

RCO 43 – dĺžka 
podporovaných nových 
ciest – TEN-T

RCR 55 – užívatelia 
novovybudovaných, 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest

RCO 44 – dĺžka 
podporovaných nových 
ciest – iné

RCR 56 – časové úspory 
vďaka lepšej cestnej 
infraštruktúre

RCO 45 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest –
TEN-T

RCR 101 – časové úspory 
vďaka lepšej železničnej 
infraštruktúre

RCO 46 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest –
iné

RCR 57 – dĺžka 
železničných tratí 
vybavená Európskym 
systémom riadenia 
železničnej dopravy

RCO 47 – dĺžka 
podporovaných nových 
tratí – TEN-T

RCR 58 – počet 
cestujúcich za rok na 
podporovaných 
železničných tratiach

RCO 48 – dĺžka 
podporovaných nových 
tratí – iné

RCR 59 – nákladná 
železničná doprava

RCO 49 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných tratí–
TEN-T

RCR 60 – nákladná 
doprava na 
vnútrozemských vodných 
cestách

RCO 50 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných tratí –
iné

RCO 51 – dĺžka nových 
alebo modernizovaných 
vnútrozemská vodných 
ciest – TEN-T
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RCO 52 – dĺžka nových 
alebo modernizovaných 
vnútrozemských vodných 
ciest – iné

RCO 53 – železničné 
stanice a zariadenia –
nové alebo 
modernizované

RCO 54 – intermodálne 
spojenia – nové alebo 
modernizované

RCO 100 – počet 
podporovaných prístavov

RCO 55 – dĺžka 
električkových a 
metrových tratí – nových

RCR 62 – počet 
cestujúcich verejnej 
dopravy za rok

RCO 56 – dĺžka 
električkových tratí a tratí 
metra –
rekonštruovaných/modern
izovaných

RCR 63 – používatelia 
nových/modernizovaných 
električkových a 
metrových tratí za rok

RCO 57 – koľajové 
vozidlá verejnej dopravy 
šetrné k životnému 
prostrediu

RCR 64 – používatelia 
špecializovanej 
cyklistickej infraštruktúry 
za rok

RCO 58 – podporovaná 
špecializovaná cyklistická 
infraštruktúra

RCO 59 – podporovaná 
infraštruktúra pre 
alternatívne palivá 
(plniace/nabíjacie stanice)

Pozmeňujúci návrh

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

3. Prepojenejšia Európa 
vďaka posilneniu mobility 
a regionálnej prepojenosti 
IKT

RCO 43 – dĺžka 
podporovaných nových 
ciest – TEN-T

RCR 55 – užívatelia 
novovybudovaných, 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest

RCO 44 – dĺžka 
podporovaných nových 
ciest – iné

RCR 56 – časové úspory 
vďaka lepšej cestnej 
infraštruktúre
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RCO 45 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest –
TEN-T

RCR 101 – časové úspory 
vďaka lepšej železničnej 
infraštruktúre 

RCO 46 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest –
iné

– počet cestných a 
železničných mostov a 
tunelov kontrolovaných 
každé tri roky a riadne 
udržiavaných v záujme 
bezpečnosti

RCO 47 – dĺžka 
podporovaných nových 
tratí – TEN-T

RCO 48 – dĺžka 
podporovaných nových 
tratí – iné

RCO 49 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných tratí–
TEN-T 

RCR 57 – dĺžka 
železničných tratí 
vybavená Európskym 
systémom riadenia 
železničnej dopravy 
vrátane cezhraničných 
železničných spojení 
vybavených systémami 
ERTMS

RCO 50 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných tratí –
iné 

RCO 51 – dĺžka nových 
alebo modernizovaných 
vnútrozemská vodných 
ciest – TEN-T

RCR 58 – počet 
cestujúcich za rok na 
podporovaných 
železničných tratiach na 
vzdialenosti do 50 km, 
medzi 50 a 300 km a viac 
než 300 km

RCO 52 – dĺžka nových 
alebo modernizovaných 
vnútrozemských vodných 
ciest – iné
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RCO 53 – železničné 
stanice a zariadenia –
nové alebo 
modernizované 

RCR 59 – nákladná 
železničná doprava

– vrátane počtu 
železničných staníc, ktoré 
zodpovedajú 
požiadavkám nariadenia 
Komisie o dostupnosti 
železníc (TSI PRM)

– počet nákladných 
vozňov vybavených 
brzdovými klátikmi LL na 
zníženie hluku

RCO 54 – intermodálne 
spojenia – nové alebo 
modernizované

RCR 60 – nákladná 
doprava na 
vnútrozemských vodných 
cestách

RCO 100 – počet 
podporovaných prístavov

RCO 55 – dĺžka 
električkových a 
metrových tratí – nových

RCO 56 – dĺžka 
električkových tratí a tratí 
metra –
rekonštruovaných/modern
izovaných

RCR 62 – počet 
cestujúcich verejnej 
dopravy za rok

RCO 57 – koľajové 
vozidlá verejnej dopravy 
šetrné k životnému 
prostrediu

RCR 63 – používatelia 
nových/modernizovaných 
električkových a 
metrových tratí za rok

RCO 58 – podporovaná 
špecializovaná 
infraštruktúra pre chodcov 
a cyklistov

– používatelia bicyklov za 
rok

RCO 59 – podporovaná 
infraštruktúra pre 
alternatívne palivá 
(plniace/nabíjacie stanice)

– podiel používateľov, 
ktorí využívajú osobné 
automobily, verejnú 
dopravu (metro –
električky – autobusy), 
spoločné využívanie 
automobilov (car 
sharing) a spolujazdu 
(car pooling), bicykle, a 
chodcov na trhu 
intermodálnej dopravy 
(rozdelenie podľa druhu 
dopravy)
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RCO 60 – veľkomestá a 
mestá s novými alebo 
modernizovanými 
digitalizovanými 
systémami mestskej 
dopravy

RCR 64 – používatelia 
špecializovanej 
infraštruktúry pre 
chodcov a cyklistov za rok

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

5. Európa bližšie k 
občanom vďaka podpore 
udržateľného a 
integrovaného rozvoja 
mestských, vidieckych a 
pobrežných oblastí a 
miestnych iniciatív

RCO 74 – populácia, na 
ktorú sa vzťahujú stratégie 
pre integrovaný rozvoj 
miest

RCR 76 – zainteresované 
strany zapojené do 
prípravy a implementácie 
stratégií rozvoja miest

RCO 75 – stratégie pre 
integrovaný rozvoj miest

RCR 77 –
turisti/návštevníci 
podporovaných miest* 

RCO 76 – kolaboratívne 
projekty

RCR 78 – používatelia, 
ktorí využívajú
podporovanú 
infraštruktúru v oblasti 
kultúry

RCO 77 – kapacita 
podporovanej 
infraštruktúry v oblasti 
kultúry a cestovného 
ruchu

Pozmeňujúci návrh

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

5. Európa bližšie k 
občanom vďaka podpore 
udržateľného a 
integrovaného rozvoja 

RCO 74 – populácia, na 
ktorú sa vzťahujú stratégie 
pre integrovaný rozvoj 
miest

RCR 76 – zainteresované 
strany zapojené do 
prípravy a implementácie 
stratégií rozvoja miest
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mestských, vidieckych a 
pobrežných oblastí a 
miestnych iniciatív

– počet existujúcich 
plánov udržateľnej 
mestskej mobility

RCR 77 –
turisti/návštevníci 
podporovaných miest* 

RCO 75 – stratégie pre 
integrovaný rozvoj miest

RCO 76 – kolaboratívne 
projekty

– projekty v oblasti 
udržateľného cestovného 
ruchu, v prípade ktorých 
možno pozorovať 
obojstranne výhodnú 
situáciu pre turistov aj 
obyvateľov

RCO 77 – kapacita 
podporovanej 
infraštruktúry v oblasti 
cestovného ruchu 
zameraného na kultúru, 
prírodu, históriu a 
priemysel

RCR 78 – používatelia, 
ktorí využívajú 
podporovanú 
infraštruktúru v oblasti 
kultúry a podporovaný 
ekoturizmus

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – bod 1 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Inteligentnejšia Európa vďaka 
presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej 
transformácie hospodárstva

1. Konkurencieschopná a 
inteligentnejšia Európa vďaka
posilňovaniu jej hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti a presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (3) (4)

3. Prepojenejšia Európa 
vďaka posilneniu mobility 
a regionálnej prepojenosti 
IKT

CCO 14 – cestné siete 
TEN-T: nové a 
modernizované cesty

CCR 13 – časové úspory 
vďaka lepšej cestnej 
infraštruktúre

CCO 15 – železničné siete 
TEN-T: nové a 
modernizované železničné 
trate

CCR 14 – ročný počet 
cestujúcich, ktorí 
používajú zlepšenú 
železničnú dopravu

CCO 16 – rozšírenie a 
modernizácia 
električkových a 
metrových tratí

CCR 15 – používatelia 
nových a 
modernizovaných 
električkových a
metrových tratí za rok

Pozmeňujúci návrh

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (3) (4)

3. Prepojenejšia Európa 
vďaka posilneniu mobility 
a regionálnej prepojenosti 
IKT

CCO 14 – cestné siete 
TEN-T: nové a 
modernizované cesty

CCR 13 – časové úspory 
vďaka lepšej cestnej 
infraštruktúre

– vyššie dopravné 
zaťaženie v dôsledku 
rozšírenia cestnej 
infraštruktúry

CCO 15 – železničné siete 
TEN-T: nové a 
modernizované železničné 
trate

– počet opustených alebo 
demontovaných 
regionálnych 
cezhraničných 
železničných spojení 
(chýbajúce spojenia)

CCR 14 – ročný počet 
cestujúcich, ktorí 
používajú zlepšenú 
železničnú dopravu

– počet cezhraničných 
železničných spojení, v 
prípade ktorých šlo o 
chýbajúce spojenia a 
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ktoré boli obnovené

CCO 16 – rozšírenie a 
modernizácia 
električkových a 
metrových tratí, ako aj 
infraštruktúry pre 
chodcov a cyklistov

CCR 15 – používatelia 
nových a 
modernizovaných 
električkových a 
metrových tratí, ako aj 
chodci a cyklisti za rok
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