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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

This draft Regulation defines the tasks of the European Regional Development Fund (ERDF), 
the types of expenditure eligible for assistance and the scope of its assistance with regard to 
the objectives of "convergence", "regional competitiveness and employment" and "European 
territorial cooperation". These three objectives are defined in the draft Regulation laying 
down general provisions for the Structural and Cohesion Funds and arrangements for 
managing and controlling the Funds.

The ERDF is an important contributor to Community investment in transport infrastructure 
including the Trans-European Transport Networks (TEN-T) and to support for tourism. It is 
from this perspective that your draftsman has prepared this explanatory statement which 
address which amendments could be made to the draft Regulation.

ERDF expenditure on Transport in the last programming period (2000 to 2006) is estimated at 
29 billion Euros, which comfortably exceeds the amounts, extended via the TEN-T budget 
line itself. The draft Regulation gives no amount which must be set aside from the ERDF for 
transport projects or indeed for the ERDF as a whole. This will be determined in the context 
of the Financial Perspective and the budgetary procedure.

Contents of the Draft Regulation

Your draftsman welcomes the fact that both tourism and transport investment are included in 
the areas which the ERDF will support to achieve the "convergence" objective (article 4).
Equally welcome is the fact that promoting clean urban transport, access to transport outside 
major urban centres and the strengthening of secondary networks by improving links to TEN-
T and other transport infrastructure is a priority in the context of "regional competitiveness 
and employment"(article 4). In the same vein in order to attain "European Territorial co-
operation" the ERDF will concentrate on, inter alia, entrepreneurship in tourism; reducing 
isolation through improved access to transport; investment in the cross border sections of 
TEN-T with improved local and regional access to these; and the promotion of maritime 
security (article 6). Finally in duly justified cases financing of up to 10% of the budget may be 
granted for operations of a cross border nature where the partner country is not in the EU.

Proposed amendments

While the general direction of the draft regulation is to be welcomed, and clearly a Fund 
specific Regulation is required to complement the general Regulation on the Funds, your 
draftsman considers that there are areas where amendments would bring greater clarity and 
focus.

Although ERDF support may be made available in certain circumstances to ports and for co-
operation between maritime regions there is no specific reference to ferry services. ERDF 
appropriations may promote maritime security but no mention is made of security in other 
transport modes. Moneys may be made available for tourism in rural areas and areas 
dependent on fisheries but no mention is made of tourism in the context of the urban 
dimension (article 8). Support can be provided for goods transport services and start-up for 
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transport services in outermost regions (article 11) but not as the draft currently stands in 
areas with natural handicaps.

Your draftsman's proposed amendments address these issues.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 10a (nové)

(10a) Pri vypracovaní a uskutočňovaní 
projektov regionálneho rozvoja by sa mal 
EFRE zaoberať problémom prístupnosti 
pre osoby s fyzickým postihnutím, najmä v 
súvislosti s rozširovaním a modernizáciou 
infraštruktúr, dopravných sietí a rozvojom 
informačných a komunikačných 
technológií, keďže poskytnutie prostriedkov 
bude podmienené odstránením existujúcich 
prekážok, pričom nevzniknú žiadne nové 
prekážky v prístupnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 11

(11) ERDF by mal zabezpečiť 
spolupôsobenie s pomocou z Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Mal 
by tiež zabezpečiť komplementárnosť a 
súlad s inými politikami Spoločenstva.

(11) ERDF by mal zabezpečiť 
spolupôsobenie s Európskym sociálnym
fondom a Kohéznym fondom. Mal by tiež 
zabezpečiť komplementárnosť a súlad 
s inými politikami Spoločenstva, s 
osobitnou pozornosťou venovanou novej 
politike susedstva, rozšíreniu a energetickej 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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politike. Preto je dôležité synchronizovať 
finančné nástroje riadené Generálnym 
riaditeľstvom pre regionálnu politiku a 
Generálnym riaditeľstvom pre rozširovanie 
a zabezpečiť komplementaritu a synergiu 
medzi finančnými nástrojmi pre členské 
štáty a finančnými nástrojmi pre nečlenské 
štáty.

Odôvodnenie

ERDF is managed by DG Regio while Tacis and Cards belong to DG Enlargement. Because 
of differences in regulation and provisions of these tools, cross-border and transnational 
projects from inside and outside of the Community often cannot be linked.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 odsek 2

ERDF tým uskutočňuje priority 
Spoločenstva, a to predovšetkým potrebu 
posilňovať konkurencieschopnosť a 
inováciu, vytvárať udržateľné pracovné 
príležitosti a podporovať environmentálne 
zdravý rast.

ERDF tým uskutočňuje priority 
Spoločenstva, a to predovšetkým:

potrebu posilňovať konkurencieschopnosť a 
inováciu, vytvárať udržateľné pracovné 
príležitosti a podporovať environmentálne 
zdravý rast, rovnosť medzi pohlaviami, 
nediskrimináciu a sociálne začlenenie;

- na potrebu odstránenia prekážok, ktorým 
čelia osoby so zdravotným postihnutím a 
iné osoby so zníženou schopnosťou pohybu 
pri prístupe k tovarom a službám 
prostredníctvom zabezpečenia toho, že 
prístupnosť pre tieto skupiny je 
podmienkou využívania fondov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 bod (5)

5) Cestovný ruch, vrátane podpory 
prírodných a kultúrnych aktív ako potenciálu 
pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu, 

5) Cestovný ruch, vrátane podpory 
prírodných a kultúrnych aktív ako potenciálu 
pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu 
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ochrana a skvalitňovanie kultúrneho 
dedičstva na podporu ekonomického 
rozvoja, pomoc na skvalitňovanie 
poskytovania služieb cestovného ruchu 
prostredníctvom nových služieb s vyššou 
pridanou hodnotou;

dostupného pre postihnuté osoby, pre osoby 
s dlhodobými alebo pretrvávajúcimi 
zdravotnými problémami a pre starobných 
dôchodcov, ochrana a skvalitňovanie 
kultúrneho dedičstva na podporu 
ekonomického rozvoja, pomoc na 
skvalitňovanie poskytovania služieb 
cestovného ruchu prostredníctvom nových 
služieb s vyššou pridanou hodnotou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 bod (6)

6) Investície do dopravy, vrátane 
transeurópskych sietí a integrovaných 
mestských stratégií čistej mestskej 
hromadnej dopravy, ktoré prispejú k 
zlepšeniu prístupu k službám pre cestujúcich 
a prepravy tovaru a k zlepšeniu ich kvality, 
k dosiahnutiu vyváženejšieho rozdelenia 
možností, k podpore systémov 
používajúcich rôzne druhy dopravy a 
zníženiu environmentálnych vplyvov;

6) Investície do dopravy, vrátane 
transeurópskych sietí a integrovaných 
mestských stratégií čistej mestskej 
hromadnej dopravy, najmä verejnej 
dopravy, ktoré prispejú k zlepšeniu 
dostupnosti pre postihnuté osoby, pre osoby 
s dlhodobými/pretrvávajúcimi zdravotnými 
problémami a pre starobných dôchodcov s 
nízkymi príjmami k službám pre cestujúcich 
a prepravy tovaru a k zlepšeniu ich kvality, 
k dosiahnutiu vyváženejšieho rozdelenia 
možností, k podpore systémov 
používajúcich rôzne druhy dopravy a 
zníženiu environmentálnych vplyvov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 bod (8)

8) Investície do vzdelania, ktoré prispejú k 
zvýšeniu atraktívnosti a kvality života v 
regiónoch;

8) Investície do vzdelania, ktoré prispejú k 
zvýšeniu atraktívnosti a kvality života v 
regiónoch prostredníctvom uplatňovania 
nových technológií (ako napríklad digitálne 
tabule) na uľahčenie prístupu na diaľku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 bod (9)

9) Zdravie, vrátane investícií do rozvoja a 
skvalitňovania poskytovania služieb 
zdravotníctva, ktoré prispejú k regionálnemu 

9) Zdravie, vrátane investícií do rozvoja a 
skvalitňovania poskytovania služieb 
zdravotníctva a rovnakého prístupu 
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rozvoju a kvalite života v regiónoch; k zdravotnej starostlivosti, ktoré prispejú k 
regionálnemu rozvoju a kvalite života v 
regiónoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 5 bod (1) bod (a)

a) posilňovanie regionálnych kapacít 
výskumu a technologického rozvoja a 
inovácie priamo spojených s cieľmi 
regionálneho ekonomického rozvoja 
prostredníctvom podpory priemyselných 
alebo technologických centier, podpory 
transferu technológií, a prostredníctvom 
rozvoja technologických prognóz 
medzinárodnej štandardizácie politík na 
podporu inovácie a prostredníctvom podpory 
medzipodnikovej spolupráce a spoločných 
politík výskumu, technologického rozvoja a 
inovácie;

a) zriadenie a posilňovanie regionálnych 
kapacít výskumu a technologického rozvoja 
a inovácie priamo spojených s cieľmi 
regionálneho ekonomického rozvoja 
prostredníctvom podpory priemyselných 
alebo technologických centier, podpory 
transferu technológií, a prostredníctvom 
rozvoja technologických prognóz 
medzinárodnej štandardizácie politík na 
podporu inovácie a prostredníctvom podpory 
medzipodnikovej spolupráce a spoločných 
politík výskumu, technologického rozvoja a 
inovácie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5 bod (2) bod (a)

a) podnecovanie investícií na obnovu 
zamorených lokalít a pôdy a podpora 
rozvoja infraštruktúry viazanej na 
biodiverzitu a zoznam Natura 2000 
prispievajúci k udržateľnému 
ekonomickému rozvoju a diverzifikácii 
vidieckych oblastí;

a) podnecovanie investícií na obnovu 
zamorených lokalít a pôdy a podpora 
rozvoja infraštruktúry viazanej na 
biodiverzitu a zoznam Natura 2000 
prispievajúci k udržateľnému rozvoju 
a diverzifikácii vidieckych oblastí; opatrenia 
by sa mali zameriavať okrem iného na:
- cestovný ruch, vrátane podpory 
prírodných a kultúrnych aktív ako 
potenciálu pre rozvoj trvalo udržateľného 
cestovného ruchu;
- pomoc na skvalitňovanie poskytovania 
služieb cestovného ruchu prostredníctvom 
nových služieb s vysokou pridanou 
hodnotou;
- ochrana a skrášľovanie kultúrneho 
dedičstva na podporu ekonomického 
rozvoja.
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Justification

Investment in biodiversity and Natura 2000 is not only linked to direct economic benefits.
Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment. This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 bod (2) bod (c)

c) podpora čistej mestskej hromadnej 
dopravy;

c) podpora environmentálne vhodnej 
hromadnej dopravy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5 bod (3) bod (a)

a) posilnenie sekundárnych sietí 
prostredníctvom zlepšenia spojení 
s dopravnými sieťami TEN, regionálnymi 
železničnými terminálmi, letiskami 
a prístavmi alebo s multimodálnymi 
platformami, zabezpečením radiálnych 
spojení s hlavnými železničnými traťami a 
podporovaním regionálnych a miestnych 
vnútrozemských vodných ciest;

a) posilnenie sekundárnych sietí 
prostredníctvom zlepšenia spojení 
s dopravnými sieťami TEN, regionálnymi 
železničnými terminálmi, letiskami 
a prístavmi alebo s multimodálnymi 
platformami, zabezpečením radiálnych 
spojení s hlavnými železničnými traťami a 
podporovaním regionálnych a miestnych 
vnútrozemských vodných ciest a podporou 
trajektových dopravných služieb 
potrebných na poskytovanie základných 
služieb pre ostrovy;

Justification

The use of Community funds to support ferry services must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 bod (1) bod (b)

b) presadzovaním ochrany a spoločného 
manažmentu životného prostredia;

b) presadzovaním ochrany a spoločného 
manažmentu životného prostredia 
a prevenciou prírodných rizík;
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Justification

Natural risk prevention has a clear cross-border dimension and should not be excluded from 
ERDF assistance.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 bod (1) bod (d)

d) rozvíjaním spolupráce, kapacity a 
spoločného využívania infraštruktúr, hlavne 
v takých sektoroch ako je zdravotníctvo, 
kultúra a školstvo.

d) rozvíjaním spolupráce, kapacity a 
spoločného využívania infraštruktúr a 
prístupu k nim, hlavne v takých sektoroch 
ako je zdravotníctvo, kultúra a školstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 6 bod (1) záver

Okrem toho, ERDF môže prispievať k 
presadzovaniu integrácie cezhraničných 
trhov práce, miestnych iniciatív 
zamestnanosti, rovnakých príležitostí, 
odbornej prípravy a sociálnej integrácie a 
deľby ľudských zdrojov a zariadení pre V a 
TR.

Okrem toho, ERDF môže prispievať k 
presadzovaniu integrácie cezhraničných 
trhov práce, miestnych iniciatív 
zamestnanosti, rovnakých príležitostí, 
odbornej prípravy a sociálnej integrácie, 
nediskriminácie a deľby ľudských zdrojov 
a zariadení pre V a TR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 bod (2) bod (b)

b) zlepšenie dostupnosti vrátane investícií do 
cezhraničných sekcií transeurópskych sietí, 
lepšieho miestneho a regionálneho prístupu 
k národným a nadnárodným sieťam a 
platformám, zvýšenej vzájomnej 
prevádzkyschopnosti národných a 
regionálnych systémov a presadzovania 
vyspelých komunikačných a informačných 
technológií;

b) zlepšenie dostupnosti vrátane investícií do 
cezhraničných sekcií transeurópskych sietí, 
lepšieho miestneho a regionálneho prístupu, 
predovšetkým z mestských oblastí, k 
národným a nadnárodným sieťam a 
platformám, zvýšenej vzájomnej 
prevádzkyschopnosti národných a 
regionálnych systémov a presadzovania 
vyspelých komunikačných a informačných 
technológií;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
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Článok 6 bod (2) bod (c)

c) prevencia rizík vrátane podpory 
bezpečnosti prímorských oblastí a ochrany 
proti povodniam, znečisťovaniu mora a 
vnútrozemských vôd, prevencie a ochrany 
proti erózii, zemetraseniu a lavínam.
Programy môžu zahrnovať obstaranie 
zariadení a rozvoj infraštruktúry, 
vypracovanie a realizáciu nadnárodných 
plánov pomoci, spoločných systémov 
mapovania rizík a vytvorenie spoločných 
nástrojov pre skúmanie, prevenciu, 
monitorovanie a kontrolu prírodných a 
technologických rizík.

c) prevencia rizík vrátane podpory 
bezpečnosti dopravy a ochrany proti 
povodniam, znečisťovaniu mora a 
vnútrozemských vôd, prevencie a ochrany 
proti erózii, zemetraseniu a lavínam.
Programy môžu zahrnovať obstaranie 
zariadení a rozvoj infraštruktúry, 
vypracovanie a realizáciu nadnárodných 
plánov pomoci, spoločných systémov 
mapovania rizík a vytvorenie spoločných 
nástrojov pre skúmanie, prevenciu, 
monitorovanie a kontrolu prírodných a 
technologických rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 bod (2) bod (d)

d) vytvorenie vedeckých a technologických 
sietí spojených s problémami týkajúcimi sa 
vyváženého rozvoja nadnárodných oblastí, 
vrátane zriaďovania sietí medzi univerzitami 
a spojení pre prístup k vedeckým poznatkom 
a prenos technológií medzi V a TR 
zariadeniami a významnými 
medzinárodnými centrami V a TR, rozvoj 
nadnárodných konzorcií pre podieľanie sa na 
zdrojoch V a TR, párovanie (twinning) 
inštitúcií pre transfer technológií a rozvoj 
spoločných nástrojov finančného 
inžinierstva zameraných na podporu V a TR 
v MSP.

d) vytvorenie vedeckých a technologických 
sietí spojených s problémami týkajúcimi sa 
vyváženého rozvoja nadnárodných oblastí a 
odstraňovania technologických rozdielov, 
vrátane zriaďovania sietí medzi univerzitami 
a spojení pre prístup k vedeckým poznatkom 
a prenos technológií medzi V a TR 
zariadeniami a významnými 
medzinárodnými centrami V a TR, rozvoj 
nadnárodných konzorcií pre podieľanie sa na 
zdrojoch V a TR, párovanie (twinning) 
inštitúcií pre transfer technológií a rozvoj 
spoločných nástrojov finančného 
inžinierstva zameraných na podporu V a TR 
v MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 6 bod (2) bod (d a) (nový)

da) ochrana a skvalitňovanie prírodného a 
fyzického kultúrneho dedičstva v kontexte 
trvalo udržateľného rozvoja.

Justification

This area of activity is not confined simply to the local or regional level. There are clear 
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examples where transnational cooperation in problem-solving and sharing best practice are
offering substantial European value added.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 8 odsek 1 pododsek 2

Môže sa tu spájať obnova fyzického 
prostredia, opätovný rozvoj plôch po 
demolácii a zachovanie a rozvoj 
historického a kultúrneho dedičstva s 
opatreniami na podporu podnikania, 
miestnej zamestnanosti a rozvoja obce, ako 
aj poskytovanie služieb obyvateľstvu s 
prihliadnutím na meniace sa demografické 
štruktúry.

Môže sa tu spájať obnova fyzického 
prostredia, opätovný rozvoj plôch po 
demolácii a zachovanie a rozvoj 
historického a kultúrneho dedičstva s 
opatreniami na podporu podnikania, 
cestovného ruchu, miestnej zamestnanosti, 
trvalo udržateľnej mobility a rozvoja obce, 
ako aj poskytovanie služieb obyvateľstvu s 
prihliadnutím na meniace sa demografické 
štruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 9 odsek 2 bod (1)

1) infraštruktúry na zlepšenie dostupnosti; 1) infraštruktúry na zlepšenie dostupnosti
najmä pre turistov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 9 odsek 2 bod (3)

3) rozvoja nových ekonomických aktivít 
mimo sektorov poľnohospodárstva a 
rybolovu;

3) ) rozvoja nových ekonomických aktivít 
mimo sektorov poľnohospodárstva a 
rybolovu najmä prostredníctvom 
skvalitnenia zdrojov s potenciálom pre 
cestovný ruch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 10 odsek 2

Bez toho, aby boli dotknuté články 3 a 4, 
ERDF musí prispievať najmä na 
financovanie investícií zameraných na 
zlepšenie dostupnosti, podporu a rozvoj 
ekonomických činností spojených s 
kultúrnym dedičstvom, presadzovanie 
udržateľného využívania prírodných zdrojov 
a podnecovanie sektora cestovného ruchu.

Bez toho, aby boli dotknuté články 3 a 4, 
ERDF musí prispievať najmä na 
financovanie investícií zameraných na 
zlepšenie dostupnosti, podporu základných 
verejných služieb a podporu dopravy 
základných tovarov v odľahlých oblastiach, 
vrátane podpory pre začatie podnikania, 
podporu a rozvoj ekonomických činností 
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spojených s kultúrnym dedičstvom, 
presadzovanie udržateľného využívania 
prírodných zdrojov a podnecovanie sektora 
cestovného ruchu.

Or. de

Justification
The use of Community funds to support goods transport must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Accessibility should be encouraged not only for businesses but also for residents of areas 
facing handicaps.
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