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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rozšírením na EÚ-25 sa vo väčšej miere ako v prípade predchádzajúcich rozšírení začlenili 
do Únie oblasti, ktoré sú postihnuté značnými znevýhodneniami. Rozdiely sú nielen vo 
vzťahu k EÚ-15, ale aj pokiaľ ide o nerovný rozvoj v rámci nových členských štátov a medzi 
nimi. Nikde to nie je vypuklejšie ako v prípade hlbokých rozdielov medzi vidieckymi a 
mestskými oblasťami, opäť s omnoho väčším významom v prípade nových členov, kde 
poľnohospodársky sektor zohráva dôležitú úlohu v celkovom hospodárstve. Tieto vidiecke 
oblasti budú pokračovať v ďalekosiahlych štrukturálnych zmenách; preto sa dá iba ťažko 
predstaviť, že EPFRV má byť jediným finančným zdrojom pre rozvoj vo vidieckych 
oblastiach, preto je potrebné zvýšiť zameranie na vidiecke oblasti v prípade reformovaného 
ERDF.

Skutočne je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa zmenami ERDF takéto rozdiely 
nezväčšovali, ale aby sa stierali a aby sa obyvateľom zo všetkých častí EÚ poskytli možnosti 
na rozvoj, modernizáciu a skvalitnenie ich prostredia, obcí, ekonomík a spoločenstiev v 
súlade s líniami programov ustanovených v programoch z Lisabonu a Göteburgu.

Mnoho členských štátov môže pri svojom súčasnom úsilí, ktoré sa zameriava na boj proti 
dlhodobej nezamestnanosti, nezriedka ignorovať špecifické štrukturálne, demografické, 
sociálne a hospodárske faktory ovplyvňujúce krajinu a preto sa navrhovateľ domnieva, že 
opatrenia na diverzifikáciu hospodárstva vo vidieckych oblastiach majú veľký potenciál. Je 
však veľmi dôležité, aby zameranie na rozvoj cestovného ruchu ako alternatívneho 
poskytovateľa pracovných príležitostí nemalo jednoducho za následok iba vytvorenie málo 
platených, sezónnych pracovných miest v oblasti cestovného ruchu, ktoré nahradia málo 
platené sezónne práce v poľnohospodárstve.

Navrhovateľ predkladá konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na integráciu vidieckych 
a odľahlých oblastí do širšieho hospodárskeho života v Únii, pri súčasnej ochrane jedinečných 
aspektov vidieckeho života, ktoré by sa mohli stratiť, ak by sa tieto oblasti dostali do 
postavenia, kde by boli v užšej, podriadenej hospodárskej pozícii voči centru. Rozšírenie 
dopravy a najmä infraštruktúry IKT ponúka možnosti na zvýšenie potenciálu a rôznorodosti 
hospodárskeho života v týchto oblastiach. Cieľom konkrétnej zmienky týkajúcej sa 
okrajových regiónov a dedín s nízkym počtom obyvateľov, ktoré majú malé možnosti 
prístupu k týmto infraštruktúram, je kompenzovať znevýhodnenia, z ktorých najvýraznejšia je 
fyzická vzdialenosť od hospodárskych centier a sociálnych služieb.

Zvýšená a rozmanitejšia hospodárska aktivita by mohla pomôcť regiónom a spoločenstvám, 
aby sa chránili proti tlakom, ako sú vysťahovalectvo a dlhodobá nezamestnanosť, pričom 
koncepcie ako práca na diaľku môžu jasne obrátiť „nevýhody“, ako je izolácia a zníženie cien 
domov, do porovnateľných výhod. Okrem rozšírenia fyzickej infraštruktúry, je dôležité 
zabezpečiť, aby izolovaní ľudia získali potrebné zručnosti, ktoré by im umožnili zohrávať 
úlohu v novej ekonomike a priamo sa zamerať na problémy sociálneho odlúčenia, ktoré často 
pociťujú. Obidvaja komisári Hübner a Fischer Boel nedávno vyzdvihli „zameranie na 
vzdelávanie a odbornú prípravu, výskum a vývoj a podporu inovácií a trvalo udržateľného 
rozvoja“, ktoré sú podstatné pri dosahovaní cieľov Lisabonského programu a majú 
rozhodujúcu úlohu v regionálnom, mestskom a vidieckom rozvoji. 
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Skutočne sa javí ako kontraproduktívne, aby sa rozvoj vidieka oddelil od regionálnej politiky 
a zdá sa, že je potrebné v týchto reformách ERDF sa viac zamerať na potreby vidieka. Je 
obzvlášť potrebné implementovať komplexné rozvojové stratégie, ktoré sa na jednej strane 
zameriavajú na prekážky riadneho hospodárskeho rozvoja a na druhej strane sú synergické s 
rozvojom vidieka. Z tohto hľadiska má navrhovateľ určité výhrady ku koncepcii jedného 
fondu, ako navrhla Komisia.

Vynaložilo sa značné úsilie na zjednodušenie správy a riadenia fondov v prípade 
implementácie horeuvedených cieľov. Konkrétne, finančné nástroje sa zredukovali na tri. 
Napriek tomu zostáva ich skutočný rozsah nejasný, najmä ak nebudú rôzne kohézne politiky a 
ich programy lepšie koordinované medzi sebou a s inými politikami EÚ.

Nové usporiadanie rozširuje úlohu ERDF nielen ako nositeľa zvýšeného financovania, ale 
predovšetkým ako meradla pre zosúladenie rôznych politík EÚ a programov na 
implementáciu uvedených cieľov konvergencie, konkurencieschopnosti, zamestnanosti a 
územnej spolupráce.

ODPORÚČANIA

Okrem všetkých pozitívnych aspektov by sme chceli poskytnúť Komisii tieto odporúčania:

• Zabezpečiť integrovaný prístup, ktorý umožní komplementaritu medzi rôznymi 
štrukturálnymi plánmi zabezpečením efektívnej koordinácie medzi programovaním a 
implementáciou ERDF, ESF a EPFRV.

• Zachovať synergiu medzi cieľom konkurencieschopnosti vo vidieckych oblastiach a 
EPFRV, zahrnutím akcií ERDF a ESF do vidieckych strategických plánov a 
vypracovaním vhodných strategických príručiek pre efektívnu koordináciu.

• Zachovať integritu rozpočtu EPFRV (na úrovni, ako navrhuje Komisia), nakoľko EPFRV 
funguje ako potrebný doplnok Európskeho územného rozvoja vo vidieckych oblastiach.

• Vypracovať „jasné delimitačné kritériá“ uvedené v článku 9.

• Posúdiť väčšiu flexibilitu medzi rozsahom priorít pre oba články 4 a 5.

• Začleniť slovo Interreg do názvu nového cieľa tri, nakoľko má dlhú históriu a jeho 
význam je dobre známy.

• Posúdiť zahrnutie konkrétnych ustanovení pre cieľ územnej spolupráce do všeobecného 
nariadenia a nie do nariadenia o ERDF.

• Vysvetliť vzťah medzi konkrétnym zameraním cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce a 
európskymi susedskými vzťahmi a partnerstvom a IPA.

• Vypracovať príslušné príručky Spoločenstva pre EGCC, nakoľko jeho pridaná hodnota, 
financovanie a konkrétne pracovné postupy nie sú zatiaľ jasné.

• Posúdiť väčšie zapojenie decentralizovaných orgánov a ďalších sociálnych partnerov na 
zabezpečenie plnenia princípov partnerstva a subsidiarity.

• Zabezpečiť rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, zohľadniť konkrétne potreby zdravotne 
postihnutých, ako aj zabezpečiť rovnaké príležitosti pre menšiny nie iba v prípade 
horizontálnych cieľov pre ESF, ale aj v rámci ERDF.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 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 1

(1) Článok 160 Zmluvy stanovuje, že 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
(ERDF) je určený na to, aby pomohol 
naprávať najväčšie regionálne rozdiely v 
Spoločenstve. ERDF preto prispieva k 
zmenšeniu rozdielu medzi úrovňami rozvoja 
rôznych regiónov a miery, do akej menej 
zvýhodňované regióny alebo ostrovy, 
vrátane vidieckych oblastí, zaostávajú.

(1) Článok 160 Zmluvy stanovuje, že 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
(ERDF) je určený na to, aby pomohol 
naprávať najväčšie regionálne rozdiely v 
Spoločenstve. ERDF preto prispieva k 
zmenšeniu rozdielu medzi úrovňami rozvoja 
rôznych regiónov a miery, do akej menej 
zvýhodňované regióny, ostrovy, horské 
oblasti, riedko osídlené oblasti a 
cezhraničné regióny, vrátane vidieckych 
oblastí, zaostávajú.

Odôvodnenie

Tým , že uvádza výslovný odkaz na všetky regióny, ktoré sú postihnuté znevýhodnením 
zodpovedá tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh potrebe na úplnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) ERDF by mal zohrávať osobitnú 
úlohu v prospech miestneho ekonomického 
rozvoja v kontexte zlepšovania kvality 
života a rozvoja územia, osobitne 
podporovaním územných paktov 
zamestnanosti, programov integrovaného 
mestského rozvoja, rozvoja vidieka a 
iniciatív zamestnanosti.

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

Na urýchlenie konvergencie menej rozvinutých regiónov, z ktorých mnohé sú postihnuté 
rastúcou nezamestnanosťou, je potrebné podporovať iniciatívy zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7

(7) Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
zaručeniu komplementárnosti a súladu 
medzi podporou poskytovanou ERDF a 
podporou poskytovanou Európskym 
poľnohospodárskym fondom pre rozvoj 
vidieka v súlade s nariadením (ES) č. (…) a 
Európskym fondom pre rybolov v súlade s 
nariadením (ES) č. (…). Programy 
spolufinancované z ERDF by preto mali 
podporovať diverzifikáciu vidieckej 
ekonomiky a ekonomiky oblastí závislých 
od rybolovu, mimo tradičných aktivít.

(7) Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
zaručeniu komplementárnosti a súladu 
medzi podporou poskytovanou ERDF a 
podporou poskytovanou Európskym 
poľnohospodárskym fondom pre rozvoj 
vidieka v súlade s nariadením (ES) č. (…) a 
Európskym fondom pre rybolov v súlade s 
nariadením (ES) č. (…). Programy 
spolufinancované z ERDF by preto mali 
podporovať diverzifikáciu vidieckej 
ekonomiky a kultúrneho rozvoja vidieka a 
oblastí závislých od rybolovu, mimo 
tradičných aktivít.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 10

(10) ERDF by sa mal zameriavať na 
problémy dostupnosti a vzdialenosti veľkých 
trhov, ktorým čelia oblasti s mimoriadne 
nízkou hustotou obyvateľstva, ako je 
uvedené v protokole č. 6 k Aktu o pristúpení 
Rakúska, Fínska a Švédska. ERDF by sa mal 
tiež zamerať na osobitné ťažkosti, na ktoré 
narážajú určité ostrovy, horské oblasti 
a riedko osídlené oblasti, ktorých 
geografická poloha spomaľuje ich rozvoj.

(10) ERDF by sa mal zameriavať na 
problémy dostupnosti a vzdialenosti veľkých 
trhov, ktorým čelia oblasti s mimoriadne 
nízkou hustotou obyvateľstva, ako je 
uvedené v protokole č. 6 k Aktu o pristúpení 
Rakúska, Fínska a Švédska. ERDF by sa mal 
tiež zamerať na osobitné ťažkosti, na ktoré 
narážajú ostrovy, horské oblasti, vidiecke 
oblasti, riedko osídlené oblasti 
a cezhraničné oblasti, ktorých geografická 
poloha spomaľuje ich rozvoj, s cieľom 
podporiť dlhodobo udržateľný autonómny 
vývoj v týchto regiónoch.  

Odôvodnenie

V tomto prípade je cieľom uviesť znenie odôvodnenia 1 do súladu s pozmeňujúcim 
a doplňujúcimi návrhmi v odôvodnení 1 na zabezpečenie lepšej konzistencie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 13

(13) Je potrebné podporovať efektívnu 
cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu s 
krajinami susediacimi so Spoločenstvom, ak 
je to potrebné na zabezpečenie toho, aby 
regióny členských štátov, ktoré hraničia s 
tretími krajinami, mohli byť účinne 
podporované vo svojom rozvoji. V súlade s 
tým je potrebné, na základe výnimiek, 
schváliť financovanie pomoci z ERDF pre 
projekty umiestnené na území tretích krajín, 
ak sú tieto v prospech regiónov 
Spoločenstva.

(13) Je potrebné podporovať efektívnu 
cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu s 
krajinami susediacimi so Spoločenstvom, ak 
je to potrebné na zabezpečenie toho, aby 
regióny členských štátov, ktoré hraničia s 
tretími krajinami, mohli byť účinne 
podporované vo svojom rozvoji. V súlade s
tým je potrebné, na základe výnimiek, 
schváliť financovanie pomoci z ERDF pre 
projekty umiestnené na území tretích krajín, 
ak sú tieto v prospech regiónov 
Spoločenstva. Je tiež nevyhnutné, aby sa 
zabezpečilo správne vyváženie rozdelenia 
finančných prostriedkov medzi 
nadnárodnými a medzinárodnými zložkami 
cieľa „Európska teritoriálna spolupráca“.
Medzinárodná zložka si vyžaduje osobitnú 
pozornosť, keďže hranice Únie sa výrazne 
rozšírili a mnohé zo zaostávajúcich 
regiónov sú hraničnými regiónmi.

Odôvodnenie

This amendment aims at ensuring that the necessary financial means will be available for 
coping with the new challenges for the cross-border strand of European territorial 
cooperation in an enlarged Union.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 13a (nové)

(13a) Rozdiel medzi potrebami regiónov 
oprávnených na pomoc podľa cieľa 
„Regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť“ sa rozšírením Únie výrazne 
zväčšil a keďže zásada subsidiarity by mala 
umožniť regionálnym orgánom definovať 
svoje priority, rozsah zásahu článku 5 sa 
musí stať pružnejším. Napriek tomu by to 
nemalo znamenať zmeny v rozdeľovaní 
finančných prostriedkov určených ERDF 
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medzi tieto tri ciele. Finančný rámec by sa 
mal zachovať v podobe, v akej sa uvádza v 
nariadení (ES) č…../2005.

Odôvodnenie

With this new recital, the draftsman aims at ensuring that the necessity to broaden the scope 
of intervention of art. 5 will not lead to a different weighting of the distribution of the 
financial resources amongst the three ERDF objectives at the expense of the Convergence 
objective which remains the main ERDF intervention objective.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 2

Ustanovuje osobitné ustanovenia týkajúce sa 
postupu pri mestských a vidieckych 
oblastiach, oblastiach závislých od rybolovu, 
najvzdialenejších regiónoch a oblastiach 
s prírodnými znevýhodneniami.

Ustanovuje osobitné ustanovenia týkajúce sa 
postupu pri mestských a vidieckych 
oblastiach, oblastiach závislých od rybolovu, 
najvzdialenejších regiónoch a oblastiach 
s prírodnými alebo demografickými 
znevýhodneniami.

Odôvodnenie

Výslovný odkaz na demografické znevýhodnenia sa zameriava na potrebu úplnosti a tiež 
umožňuje, aby do článku 1 boli zahrnuté aj riedko osídlené oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2 odsek 1

ERDF prispieva na financovanie pomoci 
smerom k posilňovaniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
prostredníctvom zmenšovania regionálnych 
rozdielov a podpory štrukturálneho rozvoja a 
prispôsobovania regionálnych ekonomík, 
vrátane konverzie upadajúcich 
priemyselných oblastí.

ERDF prispieva na financovanie pomoci 
smerom k posilňovaniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
prostredníctvom zmenšovania regionálnych 
rozdielov a podpory štrukturálneho rozvoja a 
prispôsobovania regionálnych ekonomík, 
vrátane posilňovania 
konkurencieschopnosti a inovácie, 
vytvárania udržateľných pracovných 
príležitosti, sociálnej integrácie a rovnosti 
príležitostí, ochrany a skvalitnenia 
životného prostredia, konverzie upadajúcich 
priemyselných oblastí a podpory 
udržateľného a vyváženého rozvoja v rámci 
Únie pri zohľadnení špecifických potrieb 
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zdravotne postihnutých, ako aj potreby na 
nápravu osobitných znevýhodnení 
vyplývajúcich z odľahlosti, izolácie alebo 
ostrovného charakteru.

Odôvodnenie

Toto preformulovanie umožňuje presnejšiu definíciu schválených intervencií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 bod 3

3) Životné prostredie, vrátane investícií 
spojených s odpadovým hospodárstvom, 
dodávka vody, spracovanie mestských 
odpadových vôd a kvalita ovzdušia, 
integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, 
asanácia zamorených lokalít a pôdy, 
presadzovanie biodiverzity a ochrany 
prírody, pomoc MSP na podporu 
udržateľných modelov výroby 
prostredníctvom zavádzania nákladovo 
efektívnych systémov environmentálneho 
manažmentu a zavádzanie a využívanie 
technológií na prevenciu znečistenia;

3) Životné prostredie, vrátane investícií 
spojených s odpadovým hospodárstvom, 
dodávka vody, spracovanie mestských 
odpadových vôd a kvalita ovzdušia, 
integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, 
asanácia zamorených lokalít a pôdy, obnova 
spoločných oblastí vo verejnom vlastníctve 
v zdevastovaných štvrtiach, rozvoj 
mestských zelených plôch, ochrana pred 
hlukom, ochrana kvality vody, vodné 
hospodárstvo, podpora čistej verejnej 
dopravy, prevencia rizík, úprava krajiny vo 
vidieckych oblastiach, presadzovanie 
biodiverzity, ochrana zvierat a prírody, 
pomoc MSP na podporu udržateľných 
modelov výroby prostredníctvom 
zavádzania nákladovo efektívnych systémov 
environmentálneho manažmentu a 
zavádzanie a využívanie technológií na 
prevenciu znečistenia;

Odôvodnenie

Cieľom je zahrnúť niektoré aspekty do konvergenčného cieľa značne ovplyvňujúce viaceré 
regióny, ktoré sú v súčasnosti oprávnené len na základe cieľov regionálnej 
konkurencieschopnosti a/alebo európskej územnej spolupráce. Okrem toho by sa mali 
zohľadniť aj environmentálne aspekty obnovy miest.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 bod 5
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5) Cestovný ruch, vrátane podpory 
prírodných a kultúrnych aktív ako potenciálu 
pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu, 
ochrana a skrášľovanie kultúrneho dedičstva 
na podporu ekonomického rozvoja, pomoc 
na skvalitňovanie poskytovania služieb 
cestovného ruchu prostredníctvom nových 
služieb s vyššou pridanou hodnotou;

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

Odôvodnenie

To meet the objective of convergence, Fund support should be given inter alia to tourism, 
including the promotion of natural and cultural assets. The historical heritage should also be 
included here (e.g. commemoration of places linked to important historical events). This is 
essential because in Article 8 the historical heritage is mentioned as a value separate from the 
cultural heritage. The goal of promoting tourism needs to be supplemented by the promotion 
of the closely related area of physical culture and sport. The aim is to improve the quality of 
life in regions which are lagging behind and physical culture and sport are obvious ways of 
doing this. The Fund should support investment in these areas, both in cities and in rural 
areas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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 prepravu 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 budovania a 
rozširovania ciest mimo hlavných 
transeurópskych dopravných sietí (TEN) 
pri zohľadnení potreby vybudovať spojenia 
s ostrovnými, vidieckymi, izolovanými a 
inak odľahlými regiónmi a medzi týmito 
regiónmi a dôležitými oblasťami Únie a 
zahŕňajúce integrované mestské stratégie 
čistej mestskej hromadnej dopravy, ktoré 
prispejú k zlepšeniu prístupu k službám pre 
cestujúcich a prepravu tovaru a k zlepšeniu 
ich kvality, k dosiahnutiu vyváženejšieho 
rozdelenia možností, k podpore systémov 
používajúcich rôzne druhy dopravy a k 
zníženiu environmentálnych vplyvov;
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Odôvodnenie
Budovanie a rozširovanie ciest mimo hlavných transeurópskych dopravných sietí (TEN) by sa 
malo výslovne uviesť v texte nariadenia špeciálne ako odkaz na poznámku Komisie na 
októbrovej 1. schôdzi SAWP, kde Komisia tvrdila, že TEN sú financované z Kohézneho fondu 
a druhotné systémy aj v prípade ciest z ERDF. Druhá časť pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu umožňuje väčšmi sa zamerať na potreby dopravy v okrajových regiónoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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 a pomôžu poskytovať rovnaké 
vzdelávacie príležitosti;

Odôvodnenie

The Fund rightly supports investment in education (Article 4, point 8) in an effort to help 
increase the attractiveness and quality of life in the regions. Efforts to provide equal 
educational opportunities should also be included here. This is a matter of vital importance. 
One of the most troublesome aspects of life in rural areas is the difficulty of access to 
education, with the remoteness of schools, the need for long and expensive journeys, and so 
on. In addition, the maintenance of schools in rural areas is more expensive, owing to 
demographic factors and the lower number of pupils. The Fund should therefore also support 
investment designed to provide equal educational opportunities in rural areas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 bod 9

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

9) Zdravie, vrátane investícií do rozvoja a 
skvalitňovania poskytovania služieb 
zdravotníctva, prevencie chorôb a ľahšieho 
prístupu k zdravotníckym službám, ktoré 
prispejú k regionálnemu rozvoju a kvalite 
života v regiónoch;

Or. pl

Odôvodnenie

To meet the objective of convergence, the Fund rightly supports investment in health services, 
although aid in this sector should not be confined to developing and improving health 
provision, but should also extend to disease prevention, and - particularly important in rural 
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areas - improving access to medical services, since inhabitants of rural areas are usually at a 
disadvantage in this field

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 úvodná časť

V rámci cieľa „regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti“ 
ERDF zameria svoju pomoc, v kontexte 
stratégií udržateľného regionálneho rozvoja, 
na tieto priority:

V rámci cieľa „regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti“ 
ERDF zameria svoju pomoc, v kontexte 
stratégií udržateľného regionálneho rozvoja, 
predovšetkým na tieto priority:

Odôvodnenie

Spravodajca usudzuje, že zoznam priorít by nemal byť výhradný, ale mal by ERDF umožniť, 
aby zohľadnil osobitné potreby a rôznorodý charakter regiónov a ich a príslušnú 
konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 bod 2 písm. c)

c) podpora čistej mestskej verejnej dopravy; c) podpora čistej verejnej dopravy;

Odôvodnenie

Nie je žiadny skutočný dôvod, prečo by sa zlepšenia v tejto oblasti mali obmedzovať na 
mestské oblasti, keď vidiecka verejná doprava slúži na pokrytie omnoho väčšej vzdialenosti 
na trasu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 bod 3 písm. ba)(nové)

b a) umožnenie šírenia ekonomiky 
založenej na poznatkoch v odľahlých a 
vidieckych oblastiach podporovaním 
osvojenia a využívania IKT, aby sa pridala 
hodnota, diverzifikovala a rozširovala 
ekonomická aktivita.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 bod 1 písm. ba) (nové)

b a) podpory trvalo udržateľného rozvoja 
vidieka;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7 bod (a)

a) DPH; a) refundovateľná DPH;

Odôvodnenie

Toto by zabezpečilo, aby pravidlo súhlasilo s predchádzajúcimi a prebiehajúcimi praktikami v 
prípade programov ERDF. Tiež by bolo v súlade s ustanoveniami nariadenia ESF a takto by 
sa zabránilo nepochopiteľným rozdielom v európskej kohéznej politike.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 9 odsek 1

Členské štáty a regióny zabezpečia 
komplementárnosť a zhodu medzi 
opatreniami spoločne financovanými 
Európskym poľnohospodárskym fondom pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) v súlade s 
nariadením (ES) č. (…) a akciami spoločne 
financovanými Európskym fondom pre 
rybolov (EFR) v súlade s nariadením (ES) č. 
(…), na jednej strane a programami 
spoločne financovanými ERDF na strane 
druhej. 
 

Členské štáty a regióny zabezpečia 
komplementárnosť a zhodu medzi 
opatreniami spoločne financovanými 
Európskym poľnohospodárskym fondom pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) v súlade s 
nariadením (ES) č. (…), ako sa uvádza v 
článku 11 ods. 3, piatej zarážke daného 
nariadenia, a akciami spoločne 
financovanými Európskym fondom pre 
rybolov (EFR) v súlade s nariadením (ES) č. 
(…), na jednej strane a programami
spoločne financovanými ERDF na strane 
druhej.  

Odôvodnenie

This amendment seeks to recall and draw attention to the provision in the new European 
Agricultural Fund for Rural Development Regulation in order to make clear that the need for 
synergy between the agricultural development policy and cohesion policy is a common factor 
in planning the two policies.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 9 odsek 2 bod 1)

1) infraštruktúry na zlepšenie dostupnosti;  1) infraštruktúry na zlepšenie dostupnosti a 
príťažlivosti týchto oblastí;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 9 odsek 2 bod 3

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

3) rozvoja ekonomických aktivít mimo 
sektorov poľnohospodárstva a rybolovu;

Odôvodnenie

Pomoc by sa nemala obmedzovať iba na nové aktivity, ale aj na prehĺbenie a zdokonalenie 
existujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 9 odsek 2 bod 4a) (nový)

4a) vypracovania vzdelávacích opatrení na 
vidieku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 9 odsek 2 bod 5)

5) rozvoja cestovného ruchu a kultúrnych a 
verejných služieb na vidieku.

5) rozvoja cestovného ruchu, kultúrnych a 
verejných služieb a kultúrneho života na 
vidieku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 9 odsek 2 bod 5a) (nový)

5a) výroby biopalív a/alebo využitia energie 
z obnoviteľných zdrojov.
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Odôvodnenie

The rural areas should contribute to the ambitious target of the European Union of producing 
12% of its gross income energy consumption by using renewable energy sources.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 9 odsek 2 bod 5b) (nový)

5 b) investícií do energetickej účinnosti 
(infraštruktúry, technickej podpory a 
informácií pre konečných užívateľov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
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, 4 a 5, 
ERDF musí prispievať najmä na 
financovanie investícií zameraných na 
zlepšenie dostupnosti, podporu a rozvoj 
ekonomických činností spojených s 
kultúrnym dedičstvom, presadzovanie 
vytvárania pracovných miest, udržateľného 
využívania prírodných zdrojov a 
podnecovanie sektora cestovného ruchu a na 
zabezpečenie dôkladného rozvoja a 
rozsiahlu diverzifikáciu vidieckych oblastí..

Odôvodnenie

Nezamestnanosť je významným faktorom pri sťahovaní ľudí z prírodne znevýhodnených 
oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 12 bod 3a (nový)

3a) hodnotenie vplyvu na zamestnanosť v 
príslušných oblastiach a ich susedných 
území, vrátane štruktúry práce, sezónnych 
účinkov a kvalifikácií;



PE 353.412v02-00 16/17 AD\564361SK.doc

SK

Odôvodnenie

Pravdepodobné účinky na zamestnanosť by sa mali preskúmať pri vytváraní operačných 
programov v rámci cieľa „európskej územnej spolupráce“ na lepšiu koordináciu plánov, ktoré 
nemusia byť v súlade so vzdelávacím, sociálnym a územným členením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 14 odsek 3

3. Každý členský štát zúčastňujúci sa v 
operačnom programe vymenuje zástupcov 
do monitorovacieho výboru uvedeného v 
článku 64 nariadenia (ES) č. (…).

3. Každý členský štát zúčastňujúci sa v 
operačnom programe vymenuje zástupcov 
do monitorovacieho výboru uvedeného v 
článku 64 nariadenia (ES) č. (…), pričom 
zabezpečí, aby zúčastnené regionálne a 
miestne orgány boli primerane zastúpené v 
súlade s inštitucionálnym rámcom.

Odôvodnenie

V tomto prípade je hlavným cieľom zabezpečiť súlad s princípmi partnerstva a subsidiarity.
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