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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

The proposal under consideration should be considered together with the General Provisions 
Regulation (COM (2004) 492 fin.) on the reform of the Union's structural funds and cohesion 
fund, and this is important for three reasons: 

a) It lays down the general rules governing three Funds: the ERDF (being the main instrument 
of EU regional policy), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund; 

b) It defines the specific areas of the EU, which will be eligible for financing provided that the 
objectives (convergence, regional competitiveness and territorial co-operation) are met; the 
ERDF is therefore a derivative legal instrument; 

c) It defines practically most of the general terms and reference for ERDF assistance; hence 
the ERDF proposal cannot be treated separately from the General Provisions Regulation.

However, the Specific Provisions of the ERDF proposal may be examined against one 
criterion called “the syndrome of peripherality”. It encompasses the hindrances (i.e. natural 
endowment, insufficient capital accumulation, lack of dynamism due to low human capital, 
poor infrastructure, poor services, non-existent cultural activities, etc.), which cause 
divergence of economic performance and activity and of economic well-being (GDP per 
capita). 

Given this underlying premise, the draftsman concentrates on the ITRE competence in matters 
related to industrial policy and SMEs, research and science, energy, telecommunications, 
information society and TENs in energy and telecommunications. It is important to explain 
that these policies contribute significantly to regional development.

Furthermore, the draftsman underlines the lack of competence conferred on the European 
Parliament in matters related to the real causes of regional disparities. Yet he proposes 
substantial modifications to the EU regional policy.

The purpose and scope described in the Commission's ERDF proposal are welcomed by the 
draftsman but they need clarity and further elaboration in view of the stock of knowledge the 
EU has gained since the creation of the ERDF and the new priorities set out in the revised 
Lisbon Agenda and the Financial Perspectives for 2007-2013. 

The importance of innovations should be embedded in the proposal. Inclusion of the Lisbon 
and Göteborg agendas and the proposals made by the Kok-report should be seen as essential 
conditions for attaining the objectives of the ERDF. A flexible interpretation of the innovative 
actions in order to create exchange of information and gain from experience and best practices 
should be welcome. The innovative actions should create the opportunity for regions to 
experiment in the fields having a potential for the future. Regions and local authorities have a 
role in defining the scope of European Regional policy.

The SMEs are at the base of the production structure of the regions. They should be given the 
opportunity to anticipate the new innovative challenges and to put them in practice as close to 
the citizens as possible. Less bureaucracy, transparency and new mechanisms of inducing 
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investment and securing funding are necessary for making it easier for SMEs and other 
private actors to gain access to the European programmes and to execute the programmes in 
the most efficient way. 

There are other factors influencing the regional development and policy. One of them is 
associated with new forms of endogenous cooperation conceived to provide for synergies of 
regions and Member States with other funding opportunities (i.e. between Objective 2 
(ERDF) and the research Framework Programme ), flexibility in the co-financing of the 
programmes, including a well-specified private-public partnership (PPP), and more effective 
means of implementation of  the regional policy. These new forms are partnerships such as 
private/public consortia, civil society/universities, SMEs/local authorities, etc. The draftsman 
welcomes the Commission's proposals focusing on the importance of cross-border 
cooperation.

All these issues are transposed in appropriate amendments accompanied by brief 
justifications. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 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 3

ERDF by mal poskytovať pomoc v rámci 
celkovej stratégie kohéznej politiky, ktorá 
zabezpečuje väčšie sústredenie pomoci na 
priority Spoločenstva, obzvlášť mimo menej 
rozvinutých regiónov.

ERDF by mal poskytovať pomoc v rámci 
celkovej stratégie kohéznej politiky, ktorá 
zabezpečuje väčšie sústredenie pomoci na 
priority Spoločenstva a usiluje sa o riešenie 
hlavných príčin regionálnych rozdielov 
najmä v menej rozvinutých regiónoch.

Odôvodnenie

This amendment should be considered in conjunction with the one introduced to Article 2. It 
adds to the overall strategy of the ERDF, i.e. the priority of this Fund to address and 
eradicate the causes of regional disparity.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6

6) Opierajúc sa o skúsenosti a silné stránky 
iniciatívy Mestská komunita predpokladanej 
článkom 20 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 
č. 1260/1999 z 21. júna 1999 
ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o 
štrukturálnych fondoch1, mestský rozmer by 
sa mal posilniť prostredníctvom úplnej 
integrácie opatrení v tejto oblasti do 
operačných programov spoločne 
financovaných z ERDF.

6) Opierajúc sa o skúsenosti a silné stránky 
iniciatívy Mestská komunita predpokladanej 
článkom 20 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 
č. 1260/1999 z 21. júna 1999 
ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o 
štrukturálnych fondoch2, mestský rozmer by 
sa mal posilniť prostredníctvom úplnej 
integrácie opatrení v tejto oblasti do 
operačných programov spoločne 
financovaných z ERDF. V tomto procese by 
mal mať miestny rozvoj a iniciatívy v 
oblasti zamestnanosti a ich inovačný 
potenciál dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 8a (nové)

8a) Je žiadúce rozšíriť prostriedky a oblasti 
podpory v rámci cieľa konvergencie 
zavedením nového mechanizmu pomoci 
malým a stredným podnikom a nového 
prístupu k regionálnemu rozvoju tým, že 
malé a stredné podniky by mohli bezplatne 
využívať výsledky výskumu, ktorý je v 
plnom rozsahu financovaný z verejných 
fondov.

Odôvodnenie

This amendment introduces an innovative approach to research. First, it obliges those 
research institutes financed wholly by public (European or national) budgets to offer the 
results of their research to SMEs seeking to transpose it into a concrete industrial 
application. Second,it specifies the conditions for a direct transfer of knowledge gained by 
public funds to those interested in developing it further for the purpose of regional 

  
1 Ú. v. L 161, 26.06.99, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené v roku 2003 Aktom o pristúpení.
2 Ú. v. L 161, 26.06.99, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené v roku 2003 Aktom o pristúpení.
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development.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2

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

ERDF prispieva na financovanie pomoci a 
usiluje sa o posilnenie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
prostredníctvom zisťovania a odstraňovania 
hlavných príčin regionálnych rozdielov a 
podpory štrukturálneho rozvoja a 
prispôsobovania regionálnych ekonomík, 
vrátane konverzie upadajúcich 
priemyselných oblastí.
ERDF tým uskutočňuje priority 
Spoločenstva, a to predovšetkým potrebu 
posilňovať konkurencieschopnosť pomocou 
prístupu spájajúceho inovácie s 
regionálnym rozvojom, ktorého zámerom je
vytvárať udržateľné pracovné príležitosti a 
podporovať environmentálne zdravý rast,
pričom sa venuje osobitná pozornosť úlohe 
regiónov v technologických platformách.

Odôvodnenie

This amendment makes the case that the main purpose of the ERDF is to uproot the causes of 
regional disparities. Hence ERDF assistance should be concentrated on the underlying 
factors inducing and accentuating regional disparities. Furthermore it clarifies that 
innovations per se do not necessarily lead to lessening regional disparities, nor do they lead 
to sustainable growth. On the other hand, an innovations approach would help induce a 
multiplier effect on job creation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 2 bod (b)

b) infraštruktúry; b) fyzickej a technologickej infraštruktúry;
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Odôvodnenie

The two adjectives: 'physical and technological' define the type of infrastructure considered 
eligible for ERDF financing. Infrastructure of any kind would not necessarily contribute to 
increasing the productivity of regions. Hence the clarification proposed by this amendment 
becomes necessary.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 2 bod (c)

c) iných rozvojových iniciatív vrátane
služieb podnikom, tvorby a rozvoja 
finančných nástrojov ako napríklad rizikový 
kapitál, pôžičkové a garančné fondy a 
miestne rozvojové fondy, dotácie úrokov, 
susedské služby a výmena skúseností medzi 
regiónmi, mestami a príslušnými sociálnymi, 
ekonomickými a environmentálnymi 
činiteľmi;

c) rozvojových iniciatív pozostávajúcich zo
služieb podnikom, tvorby a rozvoja 
finančných nástrojov ako napríklad rizikový 
kapitál, pôžičkové a garančné fondy a 
miestne rozvojové fondy, dotácie úrokov, 
susedské služby a prepojenie alebo výmena 
skúseností medzi regiónmi, mestami, 
spoločnými miestnymi iniciatívami a 
príslušnými sociálnymi, ekonomickými a 
environmentálnymi činiteľmi;

Odôvodnenie

The first part of the amendment is definitional in the sense that the 'development initiatives' 
should be specific, not abstract notions. The second part introduces the 'networking of 
experience' as an innovative means to attaining the scope of ERDF assistance, together with 
'joint local initiatives', which promote the participation of the local authorities in regional 
development.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 bod (1)

1) Výskum a technologický rozvoj (V a TR), 
inovácia a podnikanie, vrátane posilňovania 
kapacít regionálneho výskumu a 
technologického rozvoja, pomoc výskumu a 
technologickému rozvoju v malých a stredne 
veľkých podnikoch (MSP) a na prenos 
technológií, skvalitňovanie spojení medzi 
MSP a univerzitami, a výskumnými a 
rozvojovými centrami, rozvoj 
podnikateľských sietí a skupín, podpora 

1) Výskum a technologický rozvoj (V a TR), 
inovácia a podnikanie, vrátane posilňovania 
kapacít regionálneho výskumu a 
technologického rozvoja a zmenšovania 
technologickej priepasti medzi regiónmi, 
pomoc výskumu a technologickému rozvoju 
v malých a stredne veľkých podnikoch 
(MSP) a na prenos technológií, 
skvalitňovanie spojení medzi MSP a 
univerzitami, a výskumnými a rozvojovými 
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určená na poskytovanie podnikateľských a 
technologických služieb skupinám MSP, 
podpora financovania podnikateľstva a 
inovácie pre MSP prostredníctvom nových 
finančných nástrojov;

centrami, rozvoj podnikateľských sietí a 
skupín, podpora určená na poskytovanie 
podnikateľských a technologických služieb 
skupinám MSP, podpora financovania 
podnikateľstva a inovácie pre MSP 
prostredníctvom nových finančných 
nástrojov a spolufinancovania 
regionálnych podnikov a miestnych 
investičných rozvojových fondov s cieľom 
vytvoriť pákový efekt a pritiahnuť 
súkromný kapitál na podporu celkového 
hospodárskeho rozvoja regiónu;

Odôvodnenie

To reduce the digital gap existing between regions. As finding the start-up and development 
capital is one the major problems for SMEs, it is necessary to attract private investors 
through creation of venture capital funds and their co-financing from public sources. These 
funds are one of the best instruments to support economic development of the country by 
providing SMEs with the necessary resources to increase their innovative potential.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 bod (1a) (nový)

1a) Výskum financovaný v plnom rozsahu z 
verejných financií  prostredníctvom 
rozpočtu ES alebo národnými výskumnými 
ústavmi, ktorý ešte nie je patentovaný, sa 
môže ponúknuť malým a stredným 
podnikom bezplatne za predpokladu, že 
tento výskum sa priamo transformuje na 
inováciu, ktorá povedie k priemyselným 
tovarom s menším energetickým obsahom;

Odôvodnenie

In the EU and in most Member States, there is no mechanism by which research undertaken 
by universities or research institutes would lead to an industrial application. This missing 
mechanism constitutes a hindrance to development and this amendment seeks to remedy it. It 
introduces a new mechanism of support for SMEs by applying existing knowledge originating 
in research institutes to industrial innovation. Such research was rendered possible because 
of public sector financing. However, if not used appropriately, public funding is wasted. On 
the other hand, if offered to SMEs under minimum legal provisions, they would be 
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encouraged to invest in new products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 bod (2)

2) Informačná spoločnosť, vrátane rozvoja 
miestneho obsahu, služieb a aplikácií, 
zlepšovanie prístupu k online službám 
štátnej správy a ich rozvoj, pomoc a služby 
pre MSP, aby mohli zavádzať a efektívne 
využívať informačné a komunikačné 
technológie (IKT);

2) Informačná spoločnosť, vrátane rozvoja 
miestneho obsahu, služieb a aplikácií, 
zlepšovanie prístupu k online službám 
štátnej správy a ich rozvoj, pomoc a služby 
pre MSP, aby mohli zavádzať a efektívne 
využívať informačné a komunikačné 
technológie (IKT) alebo zužitkovať nové 
myšlienky;

Odôvodnenie

This amendment is the logical follow-up of the underlying premise of ICTs. Essentially, the 
information society should embrace the 'exploitation of new ideas'.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 bod (4)

4) Prevencia rizík, vrátane vypracovania a 
realizácie plánov prevencie a vysporiadania 
sa s prírodnými a technologickými rizikami;

4) Prevencia rizík pochádzajúcich z rozvoja 
finančných alebo kapitálových trhov
vrátane vypracovania a realizácie plánov 
prevencie a vysporiadania sa s prírodnými a 
technologickými rizikami;

Odôvodnenie

There are many sources of risk, requiring different techniques or approaches to their 
'prevention'. For the regions covered by this regulation, an important source of risk is the 
volatility of the 'financial or capital markets', which affects adversely ex-ante investment. 
Hence a public guarantee would ensure an element of support and less uncertainty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 bod (6)

6) Investície do dopravy vrátane 
transeurópskych sietí a integrovaných 

6) Investície do dopravy vrátane 
transeurópskych sietí, významných 
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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, podpore systémov používajúcich 
rôzne druhy dopravy a zníženiu 
environmentálnych vplyvov;

európskych technologických a logistických 
projektov 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, 
podpore systémov používajúcich rôzne 
druhy dopravy a zníženiu 
environmentálnych vplyvov;

Odôvodnenie

Including investment in major technical, logistical and spatial projects under the convergence 
objective.

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 prostredníctvom uplatňovania 
nových technológií (ako sú digitálne 
tabule) na uľahčenie vzdialeného prístupu 
(remote access);

Odôvodnenie

Closing the technology gap between regions in the field of education through the application 
of new technologies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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 zohľadní ciele 7. rámcového 
programu a zameria svoju pomoc, v 
kontexte stratégií udržateľného regionálneho 
rozvoja, na tieto oblasti:
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Odôvodnenie

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 bod (1)

1) inovácia a ekonomika založená na 
poznatkoch, prostredníctvom podpory na 
navrhovanie a realizáciu regionálnych 
inovačných stratégií prispievajúcich k 
efektívnym regionálnym inovačným 
systémom:

1) inovácia a ekonomika založená na 
poznatkoch, prostredníctvom podpory na 
navrhovanie a realizáciu regionálnych 
inovačných stratégií prispievajúcich k 
efektívnym regionálnym inovačným 
systémom alebo prostredníctvom 
transpozície výskumu financovaného v 
plnom rozsahu z rozpočtov ES alebo 
členských štátov vedúcej k vytváraniu 
nových priemyselným tovarom alebo k 
novým službám:

Odôvodnenie

See amendments to Recital 8a (new) and to Article 4(1a) (new) for the logic of this proposal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 bod (1) bod (b)

b) podnecovanie inovácie v MSP 
podporovaním sietí spolupráce medzi 
univerzitami a podnikmi, podporou 
podnikateľských sietí a skupín MSP a 
umožnením prístupu MSP k vyspelým 
službám na podporu podnikania, podporou 
integrácie čistejších a inovatívnych 
technológií do MSP;

b) podnecovanie inovácie v MSP 
podporovaním agentúr na podporu 
podnikania- výskumných centier, 
podnikateľských aktivít občianskej 
spoločnosti a sietí spolupráce medzi 
univerzitami a podnikmi, iných 
medziodvetvových sietí spolupráce,
podporou podnikateľských sietí a skupín 
MSP a umožnením prístupu MSP k 
vyspelým službám na podporu podnikania, 
podporou integrácie čistejších a 
inovatívnych technológií do MSP;
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Odôvodnenie

Partnerships are new forms of cooperation seeking to promote industrial innovation. This 
amendment simply introduces the civil society-university partnership All relevant institutions 
should be involved in networking with SMEs in order to facilitate innovations and their 
implementation and to facilitate transfer of know-how and knowledge. Innovative approaches 
could be developed not only within the university-enterprise framework or specialised 
business networks but also through new ways of inter-sectoral cooperation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 bod (1) bod (ca) (nový)

ca) podpora verejno-súkromného 
partnerstva pre produkcii výrobkov a 
služieb;

Odôvodnenie

This is a clarifying amendment that adds the 'public/private partnership' to the armoury of 
instruments.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 5 bod (1) bod (d)

d) vytváranie nových finančných nástrojov a 
inkubačných zariadení prispievajúcich k 
vytváraniu alebo rozširovaniu “knowledge-
intensive” firiem, t. j. firiem, ktoré 
spracovávajú veľké množstvá poznatkov.

d) vytváranie nových finančných nástrojov a  
zariadení prispievajúcich k zlepšeniu 
možnosti výskumu a technologického 
rozvoja MSP a podporujúcich podnikanie a 
zakladanie nových podnikov využitím 
investičného kapitálu a inkubačných 
zariadení. 

Justification
It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 5 bod (1) bod (da) (nový)

da) vytvorenie nových regionálnych trhov 
pre ekologické výrobky;
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Odôvodnenie
There is need to enlarge or even create the regional markets whose size determines regional 
specialisation and creation of sustainable jobs. Ecological products are in the main the 
natural endowments of peripheral regions. Yet there are no organised markets for such 
products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 5 bod (1) bod (db) (nový)

db) budovanie a vybavovanie 
technologických stredísk a výskumných a 
vývojových stredísk.

Or. es

Justification
To support the development of innovation policy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 5 bod (2) bod (b)

b) podnecovanie energetickej účinnosti a 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov;

b) podnecovanie energetickej účinnosti a 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
rozvoj systémov účinného riadenia 
energetiky;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 5 bod (2a) (nový)

2B) a pre cestovný ruch vrátane podpory 
prírodného a kultúrneho bohatstva ako 
potenciálu na rozvoj udržateľného 
cestovného ruchu, ochrany a zveľaďovania 
kultúrneho dedičstva na podporu 
hospodárskeho rozvoja, pomoc na 
skvalitňovanie služieb cestovného ruchu 
prostredníctvom nových služieb s vysokou 
pridanou hodnotou.
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Or. en

Justification
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.  There is no 
reason why targeting under the subjects outlined in 4 (5) should be confined to the least 
developed Member States alone, particularly since the purpose of the fund outlined in Article 
2 talks about “supporting the structural development and adjustment of regional economies, 
including the conversion of declining industrial regions”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 6 bod (1)

1) rozvoj cezhraničných ekonomických a
sociálnych aktivít prostredníctvom 
spoločných stratégií pre udržateľný územný 
rozvoj a hlavne:

1) rozvoj cezhraničných výskumných, 
energetických, ekonomických, sociálnych a 
kultúrnych aktivít prostredníctvom 
spoločných stratégií pre udržateľný územný 
rozvoj, a najmä:

Odôvodnenie
This is a pure clarification, possibly a missing activity that seems to be necessary for cross-
border cooperation and better understanding of different cultures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
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 
zmenšujúcimi technologickú priepasť
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.
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Or. es

Justification
To close the technology gap between regions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 6 bod (1) bod (da) (nový)

da) podporou decentralizovaného modelu 
riadenia INTERREG.

Odôvodnenie
This amendment clarifies the logic of Recital (12) which lays down specific provisions, one of 
which is management. The decentralised INTERREG model has proved its worth and 
therefore should be considered useful for the purpose of territorial cooperation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 6 bod (1) bod (db) (nový)

db) ochrana a zveľaďovanie prírodného 
a/alebo fyzického kultúrneho dedičstva na 
podporu hospodárskeho rozvoja, oživenie 
miest a vidieka či cestovného ruchu 
preostredníctvom podpory 
decentralizovaného modelu riadenia 
INTERREG.

Or. en

Justification
This area of activity is not confined simply to local or regional activity. There are clear 
examples where trans-national cooperation in problem solving and sharing best practice are 
offering substantial European value-added in ways that will not be addressed in networks.  
Regeneration issues often encompass the historic environment and it has been found that 
across the EU regions the same problems are being tackled in order to bring about 
sustainable development. More work needs to be done and trans-national projects are an 
effective means of making progress, ensuring best available techniques and know-how are 
employed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 6 obod 3
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3) posilňovanie efektívnosti regionálnej 
politiky prostredníctvom podpory vytvárania 
sietí a výmeny skúseností medzi 
regionálnymi a miestnymi orgánmi so 
zameraním sa na témy uvedené v článku 5 
ods. 1 a 2 a článok 8 vrátane programov 
siete spolupráce zahrnujúcich celé 
Spoločenstvo a opatrenia týkajúce sa 
výskumov, zberu údajov a pozorovania a 
analýzy rozvojových trendov v 
Spoločenstve.

3) posilňovanie efektívnosti regionálnej
politiky prostredníctvom podpory vytvárania 
sietí a výmeny skúseností medzi 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a  
orgánmi verejnej správy  so zameraním sa 
na témy uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a 
článok 8 vrátane programov siete spolupráce 
zahrnujúcich celé Spoločenstvo a opatrenia 
týkajúce sa výskumov, zberu údajov a 
pozorovania a analýzy rozvojových trendov 
v Spoločenstve.

Or. en

Justification
The current wording is too restrictive. Great European value-added can be found by 
facilitating a range of organisations to network so as to improve European standards and 
expertise in subjects affecting regional policy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 6 bod (3a) (nový)

3a) Projekty na vytváranie sietí sa spravujú 
v rámci jednotnej zóny EÚ.
Existujúce siete, ako sú ESPON, URBAct a 
INTERACT, sa budú vyhodnocovať v 
strednodobom časovom horizonte.

Or. en

Justification

INTERREG IIIc is currently divided into a North, South, East and West zone. Since the 
networks demonstrably cut across these zones they are unnecessarily bureaucratic, costly to 
run and pointless.  There is a clear case for rationalising and re-focussing into one EU wide 
zone for networks.  This would be a more efficient use of the budget and would improve 
efficiency and delivery of coherent projects.
The current networks funded under INTERREG IIIc include three Commission sponsored 
networks for which there has been no review: ESPON, URBAct and INTERACT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 pododsek 2 bod (5a) (nový)

5a) Ochrana a údržba historických 
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poľnohospodárskych budov

Or. en

Justification
One of the problems facing rural development is the number of derelict farm buildings. This is 
a problem faced by rural areas throughout the enlarged EU. These are often historic 
buildings whose preservation and re-use can play an important role in improving the quality 
of life in rural areas.  This would work towards sustainability, but is not investment aid, since 
the state of these buildings is a result of market failure.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
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 sektoru cestovného ruchu.

Bez toho, aby boli dotknuté články 3 a 4, 
ERDF musí prispievať najmä na 
financovanie investícií zameraných na 
zlepšenie dostupnosti, podporu a rozvoj 
všetkých druhov ekonomických činností, 
nielen tých, ktoré sú spojené s kultúrnym 
dedičstvom, ale aj tých, ktoré súvisia s 
inováciou a novými technológiami osobitne 
vhodnými pre charakteristiky regiónu 
(vidiecke komunikačné strediská atď.), 
presadzovanie udržateľného využívania 
prírodných zdrojov a podnecovanie sektoru 
cestovného ruchu.

Or. es

Justification
Strengthening innovation policies and new technologies in the field of tourism, in rural areas 
and other areas suffering natural handicaps.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 11 bod (ba) (nový)

ba) pomoc na prekonanie deficitov v 
technologickej inovácii a výskume a vývoji;

Or. es

Justification
Problems relating to accessibility are encountered not only in goods transport and transport 
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services, but also and above all in the field of electronic communications, telecommunications 
and development of the information society.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 17 odsek (2a) (nový)

2a) Príspevky sa vyplácajú hlavnému 
príjemcovi a jednotlivými príjemcom pred 
realizáciou projektu, počas nej a po jej 
skončení.

Or. sv

Justification
Many companies and organisations have difficulty accessing risk capital and therefore have 
liquidity problems when all the contributions are paid long after expenditure has been 
effected. In extreme cases, projects have had to be abandoned because individual 
beneficiaries have gone bankrupt. If 25% of the contributions are paid before the project 
starts, 50% while the project is in progress and 25% after completion, this problem would be 
remedied.
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