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I. ÚVOD

Komisia 14. júla 2004 prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom 1.

fonde regionálneho rozvoja1.

Hospodársky a sociálny výbor poskytol svoje stanovisko 6. apríla 20052.2.

Výbor regiónov poskytol svoje stanovisko 13. apríla 20053.3.

Európsky Parlament poskytol svoje stanovisko v prvom čítaní 6. júla 20054.4.

Rada 5. mája 2006 dosiahla politickú dohodu s cieľom prijať spoločnú pozíciu v súlade s 5.

článkom 251 zmluvy.

Rada 12. júna 2006 prijala svoju spoločnú pozíciu uvedenú v dokumente 9059/06.6.

II. CIELE

Článok 158 Zmluvy ES stanovuje cieľ Spoločenstva zameraný na presadzovanie 7.

harmonického rozvoja a článok 160 ustanovuje Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 

s cieľom podporovať nápravu regionálnych rozdielov.

Rozdiely v úrovni regionálneho rozvoja v rámci Spoločenstva si vyžadujú individuálny prístup 

v súvislosti s rozpočtovými podmienkami, ako aj tematickým zameraním. Opatrenia ERDF sú

preto rozlíšené v závislosti od regiónu, ktorý je príjemcom, pričom sa aj naďalej sústreďujú

na priority Únie tak, ako boli definované v Lisabone a Göteborgu.

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť úlohy, rozsah pomoci a pravidlá o oprávnenosti na 

pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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III. SPOLOČNÁ POZÍCIA

Všeobecne

Rada, ktorá sa stotožňuje s cieľmi návrhu Komisie, sa napriek tomu usiluje o zlepšenie 8.

niektorých ustanovení a doplnenie ďalších aspektov. Väčšina z nich je ďalej podrobne 

opísaná. Hlavné aspekty sa týkajú najmä:

DPH-

Komisia navrhla, aby sa považovala za oprávnenú nevratná DPH iba v prípade ESF. 

Európska rada dospela k záveru, že nevratná DPH je oprávnená podľa pravidiel ERDF, 

ESF a Kohézneho fondu iba pre tie členské štáty, ktorých HDP neprekračuje 85 % 

priemerného HDP EÚ. Európsky parlament požiadal o to, aby sa podmienky 

dohodnuté pre uvedenú skupinu členských štátov rozšírili na všetky členské štáty. Rada 

sa rozhodla vyhovieť žiadosti Európskeho parlamentu a rozšírila oprávnenosť nevratnej 

DPH na všetky členské štáty.

Bývanie-
Komisia navrhla uznať výdavky na bývanie za neoprávnené. Európska rada navrhla 

ustanoviť oprávnenosť výdavkov na bývanie v nariadeniach ERDF pre členské štáty, 

ktorých HDP neprekračuje 85 % HDP EÚ, o ktorých rozhodnú na návrh Komisie Rada 

a Európsky parlament. Rada preto na základe návrhu Komisie do svojej spoločnej 

pozície zapracovala osobitné ustanovenie, ktoré zohľadňuje pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy EP v prvom čítaní, ktoré uznávajú oprávnenosť výdavkov na bývanie pre 

uvedené členské štáty podľa určitých osobitných podmienok (článok 7).
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- Rozšírenie rozsahu a pôsobnosti cieľa „regionálna konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť“.

Komisia navrhla uzavrieť zoznam činností oprávnených na financovanie z ERDF v 

článku 5 (regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť). Rada sa však rozhodla 

tento zoznam rozšíriť o ostatné činnosti (vrátane prevažnej časti tých, ktoré navrhol 

Európsky parlament) a prehlásila tento zoznam činností za neúplný. Rada však pritom 

zohľadnila fakt, že členské štáty po príslušnom odporúčaní Európskej rady majú

záväzok sústrediť sa na určité priority spojené s lisabonskou stratégiou, a že určitá

koncentrácia sa preto zabezpečuje prostredníctvom takzvaného „viazania prostriedkov

“, ktoré je zapracované do nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 

Kohéznom fonde. Komisia nemá námietky voči takémuto zdôvodneniu.

Pri podrobnom štúdiu návrhu (júl 2004 – máj 2006) bolo urobených množstvo textových 9.

úprav, ktoré zlepšujú zrozumiteľnosť znenia, riešia záležitosti právno-lingvistickej povahy a 

zabezpečujú celkovú súdržnosť tohto nariadenia, ako aj medzi rôznymi nariadeniami z tohto 

balíka. V tejto poznámke sa neuvádzajú, pokiaľ sa nezohľadnia pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy Európskeho parlamentu.

Európsky parlament na svojom plenárnom hlasovaní 6. júla 2005 prijal 102 pozmeňujúcich a 10.

doplňujúcich návrhov k návrhu, väčšina z nich bola zapracovaná buď úplne, čiastočne alebo v 

zásade do spoločnej pozície Rady.
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Pri právno-lingvistickej finalizácií znenia spoločnej pozície došlo k prečíslovaniu určitých 11.

odôvodnení a článkov. Číslovanie v tomto dokumente dodržiava číslovanie použité v spolo

čnej pozícii, a preto sa číslovanie niekedy líši od číslovania znení v stanovisku Parlamentu a v 

zmenenom a doplnenom návrhu.

Odôvodnenia

Rada zmenila a doplnila viacero odôvodnení nachádzajúcich sa v návrhu Komisie a prijala 12.

niekoľko doplňujúcich odôvodnení s cieľom vyjadriť úpravy a zmeny a doplnenia 

zapracované do jadra nariadenia. Rada týmto zohľadnila, v plnom rozsahu, čiastočne alebo 

po preformulovaní, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu č. 1, 3, 4, 5, 7, 

10, 11, 12, 14.

Kapitola I – Všeobecné ustanovenia (články 1 až 7)

Okrem podstatných úprav uvedených v bode 8 Rada do všeobecných ustanovení zapracovala 13.

viacero úprav so zámerom lepšie spoznať osobitosti intervencie ERDF v rámci troch cieľov. 

Rada preto zapracovala niektoré nové oblasti intervencie vrátane veľkej časti navrhnutých 

Európskym parlamentom. Tieto nové oblasti intervencie sú určené následne.

Rada v článku 3 prijala v plnom rozsahu pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 20, čiastočne 14.

pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 21 (tvorba sietí, spolupráca a výmena skúseností) a pozme

ňujúci a doplňujúci návrh č. 22 (opatrenia zahŕňajú podporu a služby pre podniky, najmä

MSP).

V článku 4, ktorý sa venuje cieľu Konvergencia, Rada v plnom rozsahu prijala pozmeňujúci a 15.

doplňujúci návrh č. 29.
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Zohľadnila tiež tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 

25 (zavedenie miestnych hospodárskych štruktúr a pri tvorbe a zabezpečovaní trvalo udržate

ľných pracovných miest), pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 27 a č. 28 (odkaz na Európsky 

výskumný priestor, verejno-súkromné partnerstvá), pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 30 

(miestne rozvojové iniciatívy a pomoc pre štruktúry poskytujúce susedské služby zamerané

na tvorbu pracovných miest, ak takéto činnosti sú mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) 

č. .../...(ESF)), pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 117/32 (zásobovanie vodou, vodné

hospodárstvo a nakladanie s odpadom, investície do miest NATURA 2000 ), pozmeňujúci a 

doplňujúci návrh č. 34 Rada zohľadnila (podpora nových foriem cestovného ruchu, ktoré

majú vyšší potenciál trvalej udržateľnosti) a časť z neho vo veľkej miere rozšírila v článku 4 

ods. 6 a 7 (kultúra) a pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 38 (odkaz na odbornú prípravu).

Keďže Rada po dôkladnom zvážení nemohla zohľadniť pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 

40, Komisia uviedla do zápisnice zo zasadnutia Rady vyhlásenie týkajúce sa verejnej bezpe

čnosti.

Rada v článku 5, ktorý sa venuje cieľu regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, 16.

zohľadnila v plnom rozsahu pozmeňujúci návrh č. 44 (flexibilita a zaraďovanie regiónov) a 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 53 a č. 60.

Rada zohľadnila čiastočne alebo v zásade tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: č. 45 (zoh

ľadnenie miestnych potrieb), č. 46 (podpora priemyselného VaTR, MSP), č. 47 (zlepšenie 

prístupu MSP k financiám), č. 51 (odkaz na inštitúcie terciárneho vzdelávania a výskumné in

štitúcie), č. 112 (opustené priemyselné lokality, podpora infraštruktúry spojenej s 

biodiverzitou a programom NATURA 2000, kultúra a cestovný ruch), č. 59 (vývoj účinných 

systémov riadenia energetického hospodárstva), č. 63 (radiálne spojenia s hlavnými železni

čnými traťami) a č. 64 (príprava akčných plánov pre veľmi malé podniky a remeselné dielne).

V článku 6, ktorý sa venuje cieľu územnej spolupráce, Rada prijala v plnom rozsahu pozme17.

ňujúce a doplňujúce návrhy č. 65 a č. 67.

Čiastočne alebo ich podstatu zohľadnila tiež v týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhoch: č. 68 (podpora prepojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasťami), č. 72 

(neúplný zoznam), č. 74 (obdobie sucha), č. 80 (spolupráca medzi regiónmi, odkaz na článok 

8), č. 82 (oprávnenosť výdavkov na bývanie podľa určitých podmienok).



9059/4/06 REV 4 ADD 1 kp 7
DG G I SK

Kapitola II - Osobitné ustanovenia o postupe pri špecifických územných charakteristikách (

články 8 až 11).

Táto časť spoločnej pozície sa podstatne nezmenila v porovnaní s návrhom Komisie. Hlavné18.

zmeny sú preto motivované Európskym parlamentom, najmä posilnenie mestského rozmeru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu č. 83 (takmer všetko: trvalo udržate

ľný mestský rozvoj, trvalo udržateľný rast, zlepšenie mestského prostredia atď.), č. 88 

(odkaz na zmluvu), č. 84 (zvýšenie limitu), č. 89 a č. 90 (otvorením zoznamu článku 4 a 5) 

bolo do tejto kapitoly zapracované čiastočne alebo jeho podstata.

Kapitola III - Osobitné ustanovenia k cieľu „európska územná spolupráca“ (články 12 až 21).

Spoločná pozícia Rady v tejto kapitole musela odpovedať na konkrétnu požiadavku o 19.

premietnutí príslušných ustanovení všeobecného nariadenia. Úpravy, zmeny a doplnenia 

zapracované do tohto druhého nariadenia boli preto zapracované do tejto kapitoly. Takýto 

prístup mal často za následok značné preformulovanie návrhu Komisie (často pri zachovaní

jeho podstaty) a preto sa viacero pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu nezoh

ľadnilo, nakoľko po tomto preformulovaní stratili význam. Napriek tomu pozmeňujúce a 

doplňujúci návrhy č. 102 a č. 108 sa v plnom rozsahu zapracovali do spoločnej pozície.
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IV. NEZOHĽADNENÉ POZMEŇUJÚCE NÁVHRY EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rada po dôkladnom zvážení a podrobnom preskúmaní nemohla zohľadniť pozmeňujúce a 20.

doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu: č. 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 

31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 

85, 87, 116, 91-101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.

Niektoré z týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sa nemohli zohľadniť pre svoju 21.

nezlučiteľnosť s ustanoveniami nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 

Kohéznom fonde, napr. tými, ktoré sa týkajú zmeny názvu cieľa „regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť“, t. j. pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 16 a č. 19. 

V niektorých iných prípadoch, napr. v prípade pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 18, 

č. 85 a č. 106 sa znenie preformulovalo takým spôsobom, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

už nebol vhodný. V prípade pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 31, č. 36, č. 91 alebo 

č. 103 ich Rada horizontálnym spôsobom zohľadnila v rámci nariadenia Rady, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde. V ostatných prípadoch sa Rada domnievala, že pozme

ňujúce a doplňujúce návrhy by príliš rozšírili rozsah pôsobnosti nariadenia, ako napr. pozme

ňujúce a doplňujúce návrhy č. 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 

70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. Pozmeňujúce a doplňujúce č. 91 až č. 101 sa nemohli zoh

ľadniť berúc do úvahy fakt, že obsah programu pre „cieľ európskej územnej spolupráce“ by 

mal byť čo najbližší k operačným programom dvoch ďalších cieľov.
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V. ZÁVER

Rada do svojej spoločnej pozície zapracovala značný počet pozmeňujúcich a doplňujúcich 22.

návrhov Európskeho parlamentu, čo je úplne v súlade s cieľmi návrhu Komisie.

Rada sa v celej spoločnej pozícii snažila nájsť rozumnú a fungujúcu rovnováhu medzi 23.

záujmami zúčastnených strán a ostatných dotknutých strán. Komisia uznala celkovú

rovnováhu spoločnej pozície Rady a potvrdila ju jednomyseľnou politickou dohodou 

dosiahnutou na zasadnutí Rady 5. mája 2006.

___________________


