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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

The Committee on Employment and Social Affairs asks the Committee on Regional 
Development, in order to facilitate a positive outcome of the procedure, to present an interim 
report on the Commission proposal to Parliament containing recommendations for 
modification of the proposal, included in this opinion.

New challenges for the Union

On 10 February 2004 the European Commission presented its Communication on the new 
financial framework for the period after 2007. On 18 February 2004, the Third Cohesion 
Report was approved. Draft regulations to govern the Structural Funds and the Cohesion Fund 
for the period 2007-2013 were published by the European Commission on 14 July 2004.

In the context of an enlarged European Union which has set itself the objective of becoming 
the most dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic 
growth with more and better jobs and greater social cohesion, these draft regulations have the 
potential to influence the effectiveness of programmes and strategies which Member States 
follow in pursuit of this objective

The enlarged Union will have to address three major challenges: 

1) a significant widening of disparities across the enlarged Union; disparities between the 
richest and poorest regions of the Union have doubled, while the EU average per capita 
income decreased by 12.5%;

2) an acceleration of economic and social restructuring, both as a result of globalisation 
and of the development of the knowledge-based economy and society;

3) the rapid ageing of the Union's population; the contraction in the labour force will have 
important implications in terms of employment and growth potential.

The Union needs to tackle the above mentioned challenges. To this end, the Lisbon agenda for 
sustainable development, full employment, greater productivity, strengthened social cohesion 
and environmental protection, provides the policy framework.

Remarks on the Framework Regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund

The Committee on Employment and Social Affairs (hereinafter: the Committee) has discussed 
the draft framework regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund, with a 
particular focus on the European Social Fund and other matters related to its competences. 

The Committee welcomes the strengthened strategic approach to cohesion policy in the draft 
Regulation and acknowledges the stated desire of the European Commission to simplify the 
procedures concerning the Funds. However, our Committee is concerned that these new 
procedures may increase bureaucracy and that there may be a risk of duplication as far as the 
draft ESF implementing regulation is concerned. 

The Committee considers that more simplification should be achieved. The draft framework 
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regulation should not be too prescriptive or unnecessarily detailed; thus there should be an 
appropriate balance between the framework regulation and the implementing regulations. In 
particular, the framework regulation should take full account of the nature and size of ESF 
activities. The Committee stresses that different rules may be appropriate for ESF operations 
compared with ERDF operations.

The Committee considers that the ESF should ensure support to Member States policies 
aiming to achieve full employment, improve productivity and quality of work and promote 
social inclusion and the reduction of regional employment disparities and thereby the 
European Social Model. 

The Committee recalls the role that the ESF plays in promoting social inclusion by helping to 
integrate disadvantaged people into the labour market. Our Committee believes that social 
inclusion activities funded by the ESF improve employment opportunities.

Finally, concerning the coordinating committee referred to in Article 104 of the draft 
framework regulation, the Committee requests the European Commission to ensure 
appropriate coordination with the ESF Committee.
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ZÁVERY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor začlenil do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. zastáva názor, že tento návrh bol vypracovaný ako súčasť súboru právnych predpisov 
týkajúceho sa súdržnosti. Tento súbor pozostáva z nariadenia o Európskom sociálnom 
fonde, nariadenia o Kohéznom fonde a nariadenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja. Definuje ciele, ku ktorých plneniu majú štrukturálne fondy prispievať, kritériá 
oprávnenosti členských štátov a regiónov využívať tieto fondy, dostupné finančné 
zdroje a kritériá ich prideľovania;

2. vzhľadom na uvedené a na priamy význam tohto rámcového nariadenia pre ESF sa 
domnieva, že postup, ktorý vybrala Komisia (AVC), neprimerane obmedzuje úlohu 
Parlamentu;

3. osobitne upriamuje pozornosť na to, že všetky politiky EÚ musia prispievať k cieľu 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti a že aj medzinárodná obchodná politika musí 
sledovať tento cieľ a nesmie byť považovaná za výnimku; žiada, aby bola obchodná 
politika vypracovaná tak, aby zabránila otrasom na regionálnej úrovni a upozorňuje 
predovšetkým na to, že premiestňovanie podnikov alebo výrobných jednotiek 
predstavuje vážne riziko pre regionálny rozvoj (KOM(2004) 0492, odôvodnenie 48);

4. vyzýva, aby sa vyvinulo úsilie tak vo vidieckych, ako aj v mestských oblastiach, a 
pokračovalo v dosiahnutých úspechoch, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, a to 
podporou kultúrneho rozvoja, zlepšovaním kvality fyzického a kultúrneho životného 
prostredia a kvalitatívnych a kultúrnych aspektov životných podmienok ľudí, a 
rozvojom cestovného ruchu, a tiež vyzýva, aby bola naďalej zohľadňovaná dôležitosť 
týchto faktorov pri posilňovaní atraktívnosti regiónov (článok 3 ods. 3);

5. odmieta akékoľvek oslabenie princípu partnerstva a žiada vytvorenie zoznamu 
príslušných orgánov, ktorý by mal obsahovať aj akékoľvek uznané mimovládne 
organizácie, ktoré majú zastupiteľskú úlohu v oblasti nediskriminácie podľa článku 13 
Zmluvy o ES; okrem toho žiada, aby boli partneri v plnom rozsahu informovaní, aby ich 
stanovisko tvorilo súčasť hodnotiaceho dokumentu a aby im boli v rámci technickej 
pomoci poskytnuté školiace možnosti, a to vo vhodnom čase umožňujúcom 
vykonávanie ich úloh (články 10, 43 a 44);

6. vyzýva Komisiu, aby v plnom rozsahu začlenila do článku 14 uznesenie Parlamentu z 3. 
júla 2003 o plánovaní rozpočtu pre oblasť rovnosti pohlaví1, a najmä jeho body 8, 14 a 
20;

7. zdôrazňuje, že európske štrukturálne fondy, Kohézny fond a fondy určené na rozvoj 
vidieka musia byť prideľované spôsobom, ktorý je v súlade s 

  
1 Ú. v. EÚ C 74E, 24.3.2004, s. 746.
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dosiahnutím cieľov národného strategického referenčného rámca, a teda že ciele rozvoja 
vidieka musia byť začlenené do tohto referenčného rámca; žiada, aby národný 
referenčný rámec zahŕňal výsledky fór o nezávislom regionálnom rozvoji, na ktorých sa 
zúčastnili alebo ktoré organizovali miestne pakty zamestnanosti, a žiada, aby im boli v 
rámci rozpočtu technickej pomoci poskytnuté prostriedky ešte pred vypracovaním 
referenčného rámca (články 21, 43 a 44);

8. žiada, aby prideľovanie všetkých prostriedkov na zamestnanosť vychádzalo z 
národných plánov reformy alebo regionálnych plánov dohodnutých na zasadnutí 
Európskej rady 22. a 23. marca v Bruseli;

9. považuje požiadavku každoročného skúmania za príliš byrokratickú a, v súvislosti s 
rozhodnutím, ktoré prijala Európska rada na zasadnutí v dňoch 22. a 23. marca 2005, za 
zastaralú, a preto žiada, aby sa správy predkladali každé tri roky;

10. žiada, aby bolo podnikom, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, v závislosti od 
výšky prostriedkov, zakázané presunúť sa alebo čiastočne sa presunúť do iného 
rozvíjajúceho sa regiónu počas obdobia aspoň 15 rokov; v opačnom prípade musia 
vrátiť príspevok, ktorý im bol pridelený (článok 55);

11. rovnako žiada, aby bolo možné stanoviť požadované národné spolufinancovanie 
projektov ESF na základe paušálnej platby vo výške do 25% spolufinancovania na 
programovej úrovni, za predpokladu, že suma je vypočítaná na základe uznaných a 
zaznamenaných postupov, ako je náhodný zber vzoriek (články 66 a 67);

12. žiada rozhodné odmietnutie akýchkoľvek pokusov o prispôsobenie navrhnutého 
finančného rámca ohľadom celkovej výšky zdrojov alebo spôsobu ich rozdelenia medzi 
jednotlivé ciele a zložky a domnieva sa, bez ohľadu na akékoľvek takéto pokusy, že 
návrhy Komisie týkajúce sa približnej úrovne prostriedkov, ktoré majú byť pridelené 
jednotlivým cieľom, vytvárajú spravodlivú rovnováhu medzi konkurenčnými záujmami;

13. je presvedčený, že Parlament by nemal byť nútený prijať rozhodnutie o takomto 
dôležitom legislatívnom návrhu jediným hlasovaním a bez možnosti predkladania 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Náš výbor preto žiada gestorský výbor, aby 
rozhodol o uplatnení článku 75 ods. 3 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a 
v záujme uľahčenia pozitívneho výsledku postupu uvádzame v prílohe naše 
odporúčania na zmeny (odôvodnenia 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 41 a články 1, 2, 3, 5, 10, 
14, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 a 51).
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PRÍLOHA

ODPORÚČANIA NA ZMENU

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Odporúčanie 1
Odôvodnenie 2

(2) Kohézna politika by mala prispievať 
k zvyšujúcemu sa rastu, 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti 
zaradením priorít Spoločenstva na 
udržateľný rozvoj ako boli definované na 
zasadaniach Európskej rady v Lisabone a 
Göteborgu. 

(2) Kohézna politika by mala prispievať 
k zvyšujúcemu sa rastu, 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
súdržnosti, zamestnanosti a sociálneho 
začlenenia zaradením priorít Spoločenstva 
na udržateľný rozvoj a potláčaním 
sociálneho vylúčenia ako boli definované na 
zasadaniach Európskej rady v Lisabone, 
Nice a Göteborgu. 

Odôvodnenie

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is recognised as one 
of the Union’s overarching objectives. When setting out the principles which form the 
framework for the proposal, it is essential to mention all elements of the third pillar system 
(competitiveness, social cohesion and sustainable development).

Odporúčanie 2
Odôvodnenie 3

(3) Hospodárske, sociálne a teritoriálne 
rozdiely na regionálnej aj národnej úrovni sa 
v rozšírenom Spoločenstve zvýšili. Preto by 
sa v celom spoločenstve mala zvýšiť 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(3) Hospodárske, sociálne a teritoriálne 
rozdiely na regionálnej aj národnej úrovni sa 
v rozšírenom Spoločenstve zvýšili. Preto by 
sa v celom spoločenstve mala zvýšiť 
konkurencieschopnosť, zamestnanosť a 
sociálne začlenenie.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is recognised as one 
of the Union’s overarching objectives.

Odporúčanie 3
Odôvodnenie 12

(12) Severné oblasti Únie, ktoré sú veľmi
riedko osídlené, potrebujú primerané 
finančné riešenie na vyrovnanie účinkov 
tohto handicapu.

(12) Severné oblasti Únie, ktoré sú veľmi 
riedko osídlené, a autonómne mestá Ceuta 
a Melilla s vysokou hustotou obyvateľstva a 
vysokou mierou nezamestnanosti potrebujú 
primerané finančné riešenie na vyrovnanie 
účinkov tohto handicapu.

Odporúčanie 4
Odôvodnenie 13

(13) Vzhľadom na dôležitosť mestského 
rozmeru a vklad miest a obcí, najmä stredne 
veľkých, do regionálneho rozvoja im treba 
venovať viac pozornosti a rozvíjať ich úlohu 
v programovaní na presadzovanie obnovy
miest.

(13) Vzhľadom na dôležitosť mestského 
rozmeru a vklad malých, stredne veľkých a 
veľkých miest a obcí do regionálneho 
rozvoja im treba venovať viac pozornosti a 
rozvíjať ich úlohu v programovaní na 
presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja 
miest, ktorý zahŕňa posilnenie 
konkurencieschopnosti, zamestnanosti a 
sociálneho začlenenia..

Odôvodnenie

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Odporúčanie 5
Odôvodnenie 15

(15) Malo by sa posilniť opatrenie pre 
oblasti s prirodzeným handicapom, t. j. 
určité ostrovy, horské oblasti a oblasti s 
nízkou hustotou obyvateľstva, aby sa 

(15) Malo by sa posilniť opatrenie pre 
oblasti s prirodzeným handicapom, t. j. 
určité ostrovy, horské oblasti a oblasti s 
nízkou hustotou obyvateľstva a autonómne 
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vyrovnali so svojimi osobitnými problémami 
rozvoja, ako aj pre určité pohraničné oblasti 
Spoločenstva po jeho rozšírení.

mestá Ceuta a Melilla, aby sa vyrovnali so 
svojimi osobitnými problémami rozvoja, ako 
aj pre určité pohraničné oblasti Spoločenstva 
po jeho rozšírení.

Odporúčanie 6
Odôvodnenie 26

(26) Na to, aby sa skutočne zabezpečil 
hospodársky účinok opatrení, príspevky zo 
štrukturálnych fondov nemôžu nahradiť 
verejný výdavok členských štátov v zmysle 
tohto nariadenia. Overovanie princípu 
doplnkového charakteru pomoci 
prostredníctvom partnerstva by sa kvôli 
rozsahu pridelených finančných 
prostriedkov malo sústrediť na regióny 
oprávnené podľa cieľa „konvergencia“ a 
jeho výsledkom môže byť v prípade 
nerešpektovania doplnkového charakteru 
finančná korekcia.

(26) Na to, aby sa skutočne zabezpečil 
hospodársky účinok opatrení, príspevky zo 
štrukturálnych fondov nemôžu nahradiť 
verejný výdavok členských štátov v zmysle 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Verification of the principle of additionality should apply to regions benefiting from the 
Funds under all three of the objectives foreseen by the Regulation and not only under the 
"Convergence" objective.

Odporúčanie 7
Odôvodnenie 27

(27) V kontexte tohto úsilia v prospech 
hospodárskej a sociálnej kohézie 
Spoločenstvo podporuje cieľ eliminovať 
rozdiely a presadiť rovnoprávnosť žien a 
mužov založenú v článkoch 2 a 3 Zmluvy.

(27) V kontexte tohto úsilia v prospech 
hospodárskej a sociálnej kohézie 
Spoločenstvo podporuje cieľ eliminovať 
rozdiely a presadiť rovnoprávnosť žien a 
mužov založenú v článkoch 2 a 3 Zmluvy a 
medzi osobami s postihnutím a bez 
postihnutia.

Odporúčanie 8
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Odôvodnenie 41

(41) Členské štáty, regióny a riadiace orgány 
by sa v rámci operačných programov 
spolufinancovaných z ERDF podľa cieľov 
„konvergencia” a „regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť” mali 
postarať o delegovanie právomocí nižšie na 
mestské orgány u priorít týkajúcich sa 
obnovy miest a obcí.

(41) Členské štáty, regióny a riadiace orgány 
by sa v rámci operačných programov 
spolufinancovaných z ERDF podľa cieľov 
„konvergencia” a „regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť” mali 
postarať o delegovanie právomocí nižšie na 
mestské orgány u priorít týkajúcich sa trvalo 
udržateľného rozvoja mestských oblastí.

Odôvodnenie

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration. 

Odporúčanie 9
Článok 1, odsek 3

Toto nariadenie definuje kontext kohéznej 
politiky vrátane metódy vydávania 
strategických pokynov Spoločenstva pre 
kohéznu politiku, národný strategický 
referenčný rámec a každoročné skúmanie na 
úrovni Spoločenstva.

Toto nariadenie definuje kontext kohéznej 
politiky vrátane metódy vydávania 
strategických pokynov Spoločenstva pre 
kohéznu politiku, národný strategický 
referenčný rámec a trojročné skúmanie na 
úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Annual examination would entail enormous administrative expenses both on the part of 
Member States  as well as the Commission.

Odporúčanie 10
Článok 2 odsek 6a (nový)

6a. „prístupný“: zaručuje neobmedzený 
a rovnakého prístupu všetkých osôb 
vrátane osôb s postihnutím; táto definícia 
platí pre všetky oblasti spadajúce do rosahu 
pôsobnosti tohto nariadenia. 

Odôvodnenie

The Structural Funds are an important tool in promoting and creating an accessible
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environment for disabled persons in relation to goods and services including in the field of 
information communication technologies, transport and the built environment.  It is very 
important that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people.  It is important to provide an explicit definition of the term “accessible” in 
relation to the needs of disabled persons in order that the term is fully understood to mean the 
removal of access barriers also faced by disabled persons in society.

Odporúčanie 11
Článok 3 odsek 2 bod (b)

b) cieľ „regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť” bude s výnimkou najmenej 
rozvinutých regiónov zameraný na 
posilnenie konkurencieschopnosti a 
atraktívnosti regiónov, ako aj na 
zamestnanosť predvídaním hospodárskych a 
sociálnych zmien vrátane zmien spojených s 
otvorením trhu prostredníctvom inovácie a 
presadzovania uvedomelej spoločnosti, 
podnikania, ochrany a zlepšovania životného 
prostredia a zlepšovania dostupnosti, 
prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako 
aj rozvojom trhov práce pre všetky profesie;

b) cieľ „regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť” bude s výnimkou najmenej 
rozvinutých regiónov zameraný na 
posilnenie konkurencieschopnosti a 
atraktívnosti regiónov, ako aj na 
zamestnanosť predvídaním hospodárskych a 
sociálnych zmien vrátane zmien spojených s 
otvorením trhu prostredníctvom inovácie a 
presadzovania uvedomelej spoločnosti, 
podnikania, podnecovania tvorivosti, 
obnovy, rozvoja a modernizácie malých 
podnikov a mikropodnikov, vrátane 
tradičných aktivít, ochrany a zlepšovania 
životného prostredia a zlepšovania 
dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a 
podnikov a ich organizácií, ako aj rozvojom 
trhov práce pre všetky profesie;

Odôvodnenie

It is important to consider the essential role of small businesses and micro-enterprises and 
craft industries in job creation. In addition to approaches targeting specific sections of the 
public, it is necessary to create a horizontal measure aimed at life-long training for managers 
and employees in small and micro-enterprises, as well as those responsible for their 
intermediary organisations and training.

Odporúčanie 12
Článok 3 odsek 3

3. U týchto troch cieľov bude pomoc z 
fondov podľa ich charakteru brať do úvahy 
na jednej strane špecifické hospodárske a 
sociálne črty a na druhej strane špecifické 
teritoriálne črty. Pomoc bude vhodným 
spôsobom podporovať obnovu miest najmä 
ako súčasť regionálneho rozvoja a 
obnovenie vidieckych oblastí a oblastí 

3. U týchto troch cieľov bude pomoc z 
fondov podľa ich charakteru brať do úvahy 
na jednej strane špecifické hospodárske a 
sociálne črty a na druhej strane špecifické 
teritoriálne črty. Pomoc bude vhodným 
spôsobom podporovať trvalo udržateľný 
rozvoj miest najmä ako súčasť regionálneho 
rozvoja a obnovenie vidieckych oblastí a 
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závislých na rybolove prostredníctvom 
diverzifikácie hospodárstva. Pomoc bude 
podporovať aj oblasti postihnuté 
geografickými alebo prirodzenými 
handicapmi, ktoré zhoršujú problémy 
rozvoja najmä v okrajových regiónoch 
(Guadeloupe, Francúzska Guyana, 
Martinique, Réunion, Azory, Madeira a 
Kanárske ostrovy) ako aj v severných 
oblastiach s veľmi nízkou hustotou 
obyvateľstva, na určitých ostrovoch a v 
ostrovných členských štátoch a horských 
oblastiach.

oblastí závislých na rybolove 
prostredníctvom diverzifikácie 
hospodárstva. Pomoc bude podporovať aj 
oblasti postihnuté geografickými alebo 
prirodzenými handicapmi, ktoré zhoršujú 
problémy rozvoja najmä v okrajových 
regiónoch (Guadeloupe, Francúzska 
Guyana, Martinique, Réunion, Azory, 
Madeira a Kanárske ostrovy) ako aj v 
severných oblastiach s veľmi nízkou 
hustotou obyvateľstva, na určitých ostrovoch 
a v ostrovných členských štátoch, horských 
oblastiach a autonómnych mestách Ceuta a 
Melilla s vysokou hustotou obyvateľstva.

Odporúčanie 13
Článok 5 odsek 4

4. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku a 
článku 6, okrajové regióny (Guadeloupe, 
Francúzska Guyana, Martinique, Réunion, 
Azory, Madeira a Kanárske ostrovy) budú 
profitovať zo špecifického financovania z 
ERDF na uľahčenie ich integrácie do 
vnútorného trhu a na kompenzáciu ich 
špecifických problémov.

4. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku a 
článku 6, okrajové regióny (Guadeloupe, 
Francúzska Guyana, Martinique, Réunion, 
Azory, Madeira a Kanárske ostrovy) a 
autonómne mestá Ceuta a Melilla budú 
profitovať zo špecifického financovania z 
ERDF na uľahčenie ich integrácie do 
vnútorného trhu a na kompenzáciu ich 
špecifických problémov.

Odporúčanie 14
Článok 10 odsek 1 pododsek 2

Každý členský štát označí 
najreprezentatívnejších partnerov na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a v 
hospodárskej a sociálnej alebo inej sfére, 
ďalej len „partneri”. Členský štát zabezpečí 
rozsiahle a efektívne zapojenie všetkých 
príslušných orgánov v súlade s národnými 
pravidlami a postupmi so zohľadnením 
potreby presadzovania rovnoprávnosti 
mužov a žien a udržateľný rozvoj 
prostredníctvom integrácie ochrany 
životného prostredia a požiadaviek na 
zlepšenie.

Každý členský štát označí 
najreprezentatívnejších partnerov na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a v 
hospodárskej a sociálnej alebo inej sfére, 
ďalej len „partneri”. Členský štát zabezpečí 
rozsiahle a efektívne zapojenie všetkých 
príslušných orgánov v súlade s národnými 
pravidlami a postupmi so zohľadnením 
potreby presadzovania sociálneho 
začlenenia, rovnoprávnosti mužov a žien, 
ako aj osôb s postihnutím a bez postihnutia 
a udržateľný rozvoj prostredníctvom 
integrácie ochrany životného prostredia a 
požiadaviek na zlepšenie.
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Odporúčanie 15
Článok 14 názov

Rovnoprávnosť mužov a žien Rovnoprávnosť mužov a žien a 
nediskriminácia a poskytnutie prístupu pre 
osoby s postihnutím

Odporúčanie 16
Článok 14 

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa 
v priebehu rôznych etáp implementácie 
fondov presadzovala rovnoprávnosť mužov 
a žien a integrácia perspektívy pohlaví.

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa 
v priebehu rôznych etáp implementácie 
fondov presadzovala rovnoprávnosť mužov 
a žien a integrácia perspektívy pohlaví. 
Rovnako zabezpečia, aby kohézna politika 
dodržiavala zásady nediskriminácie.

Odôvodnenie

Article 13 of the Treaty points out that appropriate action may be taken to combat 
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or 
sexual orientation.

Odporúčanie 17
Článok 14 odsek 1a (nový)

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby 
pohlavie, rasa alebo etnický pôvod, 
náboženské vyznanie či svetonázor, 
postihnutie, vek či sexuálna orientácia 
neboli dôvodom na diskrimináciu a aby 
predovšetkým prístup pre osoby s 
postihnutím bol podmienkou využívania 
fondov a bol sledovaný počas jednotlivých 
štádií využívania fondov. 

Odôvodnenie

Structural Funds are an essential tool for reducing and alleviating social exclusion on any 
grounds and for creating a same level playing field between people with or without 
disabilities by combating discrimination in all areas of life, in particular by promoting and 
creating an accessible physical environment for people with disabilities in relation to 
information communication technologies, transport and the built environment. It is very 
important that Structural Funds do not lead to the further discrimination and creation of 
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further access barriers for people with disabilities which will perpetuate the social exclusion 
of 40 million people with disabilities in the European Union and other persons with reduced 
mobility, and have negative implications for society in general.

Odporúčanie 18
Článok 17 odsek 1 bod (b)

b) 16,56 % na prechodnú a špecifickú 
podporu uvedenú v článku 6 ods. 2, kde sa 
ako kritériá na výpočet indikatívnych 
rozpisov podľa členských štátov použijú 
oprávnené obyvateľstvo, regionálna 
prosperita, národná prosperita a
nezamestnanosť.

b) 16,56% na prechodnú a špecifickú 
podporu uvedenú v článku 6 ods. 2, kde sa 
ako kritériá na výpočet indikatívnych 
rozpisov podľa členských štátov použijú 
oprávnené obyvateľstvo, regionálna 
prosperita, národná prosperita, 
nezamestnanosť a úroveň vzdelania.

Odporúčanie 19
Článok 23 odsek 2

U každého z cieľov fondov budú tieto 
pokyny uvádzať do účinnosti najmä priority 
Spoločenstva s cieľom presadiť vyvážený, 
harmonický a udržateľný rozvoj.

U každého z cieľov fondov budú tieto 
pokyny uvádzať do účinnosti najmä priority 
Spoločenstva s cieľom presadiť vyvážený, 
harmonický a udržateľný rozvoj, 
zrovnoprávnenie mužov a žien a sociálne 
začlenenie.

Odôvodnenie

The strategic guidelines should also include the promotion of sexual equality and social 
inclusion.

Odporúčanie 20
Článok 25 odsek 3 písmeno (a)

a) tematické a teritoriálne priority, včítane 
obnovy miest a hospodárskej diverzifikácie 
na vidieku a v oblastiach závislých na 
rybolove.

a) tematické a teritoriálne priority, včítane 
trvalo udržateľného rozvoja miest a 
hospodárskej diverzifikácie na vidieku a v 
oblastiach závislých na rybolove.

Odôvodnenie

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.
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Odporúčanie 21
Článok 25 odsek 3 písmeno c

c) len v prípade cieľa „regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ 
zoznam regiónov vybraných na regionálnu 
konkurencieschopnosť podľa druhého 
pododseku článku 6 ods. 1.

c) len v prípade cieľa „regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ 
zoznam regiónov a iných oblastí vybraných 
na regionálnu konkurencieschopnosť podľa 
druhého pododseku článku 6 ods. 1.

Odôvodnenie

As indicated in Article 34 paragraph 2 of the Regulation, a Member State may propose 
operational programmes under the “Regional competitiveness and employment” objective at 
other territorial levels, including urban areas.

Odporúčanie 22
Článok 27 odsek 1 pododosek 1

1. V r. 2008 po prvýkrát a každý rok
najneskôr do 1. októbra predloží každý 
členský štát Komisii správu o postupe 
implementácie svojej stratégie a dosahovaní 
jej cieľov, ktorá zohľadňuje najmä súbor 
indikátorov a ich prínos pre implementáciu 
strategických pokynov Spoločenstva ku 
kohézii, ako aj dostupné hodnotenia.

1. V r. 2010 po prvýkrát a potom každé tri 
roky najneskôr do 1. októbra predloží každý 
členský štát Komisii správu o postupe 
implementácie svojej stratégie a dosahovaní 
jej cieľov, ktorá zohľadňuje najmä súbor 
indikátorov a ich prínos pre implementáciu 
strategických pokynov Spoločenstva ku 
kohézii, ako aj dostupné hodnotenia.

Odôvodnenie

See recommendation 9. 

Odporúčanie 23
Článok 27 odsek 1 pododsek 2

Správa bude odkazovať na národný akčný 
plán zamestnanosti.

Správa bude odkazovať na národný akčný 
plán zamestnanosti a národné akčné plány 
pre sociálne začlenenie.

Odôvodnenie

It is also important to include a reference to the national action plans on social inclusion.
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Odporúčanie 24
Článok 29 názov

Každoročné skúmanie Skúmanie

Odôvodnenie

See recommendation 9.

Odporúčanie 25
Článok 30 odsek 1 bod (a a) (nový)

(aa) Správa bude založená na skúmaní a 
hodnotení správ členských štátov Komisiou, 
podľa článku 27, a akýchkoľvek ďalších 
dostupných informácií.

Odôvodnenie

See justification 5.

Odporúčanie 26
Článok 33 odsek 2

2. Bez toho, aby došlo k poškodeniu 
derogácií založených v špecifických 
predpisoch fondov, ERDF a ESF môžu 
financovať doplnkovo a do výšky 5 % každú 
prioritu operačného programu, opatrenia 
spadajúce do rozsahu pomoci z iného fondu 
za predpokladu, že sú potrebné na 
uspokojivú implementáciu operácie a sú s 
ňou priamo spojené.

2. Bez toho, aby došlo k poškodeniu 
derogácií založených v špecifických 
predpisoch fondov, ERDF a ESF môžu 
financovať doplnkovo a do výšky 10 % 
každú prioritu operačného programu, 
opatrenia spadajúce do rozsahu pomoci z 
iného fondu za predpokladu, že sú potrebné 
na uspokojivú implementáciu operácie a sú s 
ňou priamo spojené. 

Odôvodnenie

Experience seems to show that for some proposals the percentage of 5% may be considered 
too small.

Odporúčanie 27
Článok 36 odsek 3 pododsek 2 písmeno (b a) (nové)
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ba) údajoch pre zahrnutie doterajších zásad 
programu EQUAL.

Odôvodnenie

Care must be taken to ensure that the existing EQUAL programme is mainstreamed into the 
new programmes.

Odporúčanie 28
Článok 36 odsek 3 pododsek 3 písmeno b

b) pákovom efekte na kľúčové priority a 
ciele Európskej stratégie zamestnanosti a na 
ciele Spoločenstva vo sfére zaradenia do 
spoločnosti.

b) pákovom efekte na kľúčové priority a 
ciele Európskej stratégie zamestnanosti a na 
ciele Spoločenstva vo sfére zaradenia do 
spoločnosti, sociálnej integrácie 
prisťahovalcov, sociálnej 
súdržnosti, rovnosti mužov a žien a 
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. 

Odporúčanie 29
Článok 36 odsek 3 pododsek 3 písmeno ba (nové)

ba) údajoch pre zahrnutie doterajších zásad 
programu EQUAL.

Odôvodnenie

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

Odporúčanie 30
Článok 36 odsek 4 písmeno b

b) informácie o prístupe k otázke miest 
vrátane zoznamu vybraných miest a 
postupov na delegovanie právomocí nižšie 
na mestské orgány, najradšej globálnym 
grantom;

b) opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj 
miest vrátane zoznamu vybraných miest a 
postupov na delegovanie právomocí nižšie 
na mestské orgány, najradšej globálnym 
grantom;

Odôvodnenie

In view of the wording of Article 36 points 4 (a) and (c), it is preferable to talk about 
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measures rather than information; furthermore, the concept of information is too vague and 
needs clarifying.

Odporúčanie 31
Článok 36 odsek 4 písmeno da (nové)

da) údaje pre zahrnutie doterajších zásad 
programov EQUAL.

Odôvodnenie

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

Odporúčanie 32
Článok 43 odsek 3a (nový)

3a. Hospodárske a sociálne organizácie a 
podnikateľské združenia sú oprávnené 
využívať opatrenia technickej pomoci. 

Odôvodnenie

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.

Odporúčanie 33
Článok 44 odsek 1

1. Na podnet členského štátu môžu fondy u 
každého operačného programu financovať 
prípravné, riadiace, monitorovacie, 
hodnotiace, informačné a kontrolné činnosti 
a činnosti na posilnenie správnej kapacity na 
implementáciu fondov v rámci nasledujúcich 
limitov:

1. Na podnet členského štátu môžu fondy u 
každého operačného programu financovať 
prípravné, riadiace, monitorovacie, 
hodnotiace, informačné a kontrolné činnosti 
a činnosti na posilnenie správnej kapacity, 
vrátane kapacity partnerov z občianskej 
spoločnosti, na implementáciu fondov v 
rámci nasledujúcich limitov:

Odôvodnenie

To ensure the involvement of social partners and enhance their capacity to allow them to play 
a full part at local and regional level in the delivery of programmes.
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Odporúčanie 34
Článok 44 odsek 2a (nový)

2a. Hospodárske a sociálne organizácie a 
podnikateľské združenia sú oprávnené 
využívať opatrenia technickej pomoci. 

Odôvodnenie

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.

Odporúčanie 35
Článok 45 odsek 1 pododsek 2

Hodnotenia sa budú zameriavať na 
zvyšovanie kvality, efektívnosti a 
konzistencie pomoci fondov a na 
implementáciu operačných programov. 
Bude sa hodnotiť aj ich dopad na článok 158 
Zmluvy z hľadiska strategických cieľov 
Spoločenstva a na špecifické štrukturálne 
problémy ovplyvňujúce členské štáty a 
príslušné regióny, pričom sa budú brať do 
úvahy potreby udržateľného rozvoja a 
relevantná legislatíva Spoločenstva o 
ekologickom dopade a strategickom 
hodnotení životného prostredia.

Hodnotenia sa budú zameriavať na 
zvyšovanie kvality, efektívnosti a 
konzistencie pomoci fondov a na 
implementáciu operačných programov. 
Bude sa hodnotiť aj ich dopad na článok 158 
Zmluvy z hľadiska strategických cieľov 
Spoločenstva a na špecifické štrukturálne 
problémy ovplyvňujúce členské štáty a 
príslušné regióny, pričom sa budú brať do 
úvahy potreby udržateľného rozvoja a 
relevantná legislatíva Spoločenstva o 
ekologickom dopade a strategickom 
hodnotení životného prostredia, ako aj 
prístupnosť pre postihnuté osoby.

Odôvodnenie

Non-discrimination and social inclusion, including accessibility for disabled people, are 
important commitments and goals of the European Community and must be explicitly 
recognised in the objectives for the strategic guidelines.  The phrasing is consistent with 
Article 10.

Odporúčanie 36
Článok 51 odsek 4

4. Maximálny príspevok z fondov sa zvýši 4. Maximálny príspevok z fondov sa zvýši 
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na 85 % verejných výdavkov na operačné 
programy pod cieľmi „konvergencia“ a 
„regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť“ v okrajových regiónoch a na 
operačné programy vonkajších gréckych 
ostrovov pod cieľom „konvergencia“.

na 85 % verejných výdavkov na operačné 
programy pod cieľmi „konvergencia“ a 
„regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť“ v okrajových regiónoch, na 
operačné programy vonkajších gréckych 
ostrovov pod cieľom „konvergencia“ a na 
operačné programy pod cieľom 
„konvergencia“ v regiónoch, v ktorých je 
HDP, meraný paritou kúpnej sily a 
vypočítaný na základe údajov Spoločenstva 
za posledné tri roky, menej ako 60% 
priemeru Spoločenstva.

Odôvodnenie

There are many regions, particularly in the new Member States, whose per capita GDP is 
smaller than that of the outermost regions and the outlying Greek islands. Therefore, the 
former should also be allowed from the Funds up to 85% of public expenditure for 
operational programmes. 
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