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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0495)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a články 162 a 299 odsek 2 Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0089/2004),

- so zreteľom na článok 160 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre rozpočet, 
Výboru pre rozpočtovú kontrolu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum 
a energetiku, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka, Výboru pre rybolov a Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby sa neuskutočňovala 
žiadna diskriminácia na základe pohlavia, 
rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie v priebehu 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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rôznych štádií implementácie ERDF a 
iných štrukturálnych fondov a najmä pri 
poskytovaní prístupu k nim.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5

(5) Účinná a efektívna realizácia opatrení 
podporovaných ERDF spočíva na dobrom 
systéme riadenia a partnerstve medzi 
všetkými územnými a sociálno-
ekonomickými činiteľmi, ktorých sa to 
týka, a to najmä regionálnymi a miestnymi 
orgánmi.

(5) Účinná a efektívna realizácia opatrení 
podporovaných ERDF spočíva na dobrom 
systéme riadenia a partnerstve medzi 
všetkými územnými, sociálno-
ekonomickými a environmentálnymi 
činiteľmi, ktorých sa to týka, a to najmä 
regionálnymi a miestnymi orgánmi.

Odôvodnenie

Environmentálni činitelia sa musia plne zapájať rovnako ako sociálni a ekonomickí činitelia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 6

(6) Opierajúc sa o skúsenosti a silné 
stránky iniciatívy Spoločenstva URBAN 
predpokladanej článkom 20 ods. 1 písm. b)
nariadenia (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 
1999 o všeobecných ustanoveniach o 
štrukturálnych fondoch, 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 iniciatívy 
URBAN a cieľa 2 pomoc mestským 
oblastiach v ťažkostiach, predpokladanej 
článkom 20 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 
č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach 
o štrukturálnych fondoch, mestský rozmer, 
vrátane úrovne investície do trvalo 
udržateľného rozvoja miest, by sa mal 
posilniť prostredníctvom úplnej integrácie 
opatrení v tejto oblasti do operačných 
programov spoločne financovaných z 
ERDF.

Odôvodnenie

Mestský rozmer sa môže posilniť iba, ak sa zabezpečí dostatočná úroveň investícií do trvalo 
udržateľného rozvoja miest.



PR\558373SK.doc 7/19 PE 355.499v01-00

External translation

SK

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 a riedko osídlené oblasti, ktorých 
geografická poloha spomaľuje ich rozvoj.

Odôvodnenie

Prídavné meno „určité“ by sa malo vypustiť, aby sa text zosúladil s článkom III-220 Zmluvy o 
ústave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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 prispieva na financovanie pomoci 
smerom k posilňovaniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v kontexte 
stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Európskej únie 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 tým uskutočňuje priority 
Spoločenstva, a to predovšetkým:
(a) potrebu posilňovať 

konkurencieschopnosť a inováciu, vytvárať 
udržateľné pracovné príležitosti a 
podporovať sociálne začlenenie a rovnosť 
medzi ženami a mužmi a dosiahnuť 
zlepšenia životného prostredia 
implementáciou environmentálnej 
legislatívy Spoločenstva;
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(b) potrebu odstrániť bariéry, ktorým 
čelia zdravotne postihnutí pri prístupe k 
tovaru a službám a aby bolo podmienkou 
každého projektu, ktorý využíva fondy, 
budovať oblasti, ktoré majú zabezpečený 
takýto prístup.

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

a) výrobných investícií; a) výrobných investícií v súlade s 
prioritami ustanovenými v článku 2;

Odôvodnenie

Na vysvetlenie charakteru „výrobných investícií“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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) iných rozvojových iniciatív vrátane 
služieb podnikom, tvorby a rozvoja 
finančných nástrojov ako napríklad 
rizikový kapitál, pôžičkové a garančné 
fondy, dotácie úrokov, susedské služby a 
spoločné miestne iniciatívy, vytváranie 
sietí a spolupráca medzi regiónmi, 
mestami a príslušnými sociálnymi, 
ekonomickými a environmentálnymi 
činiteľmi;

Odôvodnenie

Územná spolupráca by sa nemala obmedzovať iba na výmenu skúseností, ale práve naopak 
mala by sa zintenzívniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4, úvodná časť

V rámci cieľa „konvergencie“ ERDF 
zameria svoju pomoc na podporu 
udržateľného integrovaného regionálneho a
miestneho ekonomického rozvoja pomocou 

V rámci cieľa „konvergencie“ ERDF 
zameria svoju pomoc na podporu 
udržateľného integrovaného regionálneho, 
miestneho a mestského ekonomického 
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mobilizácie a posilňovania endogénnej 
kapacity prostredníctvom programov 
zameraných na modernizáciu a 
diverzifikáciu regionálnych ekonomických 
štruktúr, hlavne v týchto oblastiach:

rozvoja pomocou mobilizácie a 
posilňovania endogénnej kapacity 
prostredníctvom programov zameraných na 
modernizáciu a diverzifikáciu regionálnych 
ekonomických štruktúr, hlavne v týchto 
oblastiach:

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, 
manažment a kvalita vody, spracovanie 
mestských odpadových vôd a kvalita 
ovzdušia, integrovaná prevencia a kontrola 
znečistenia, ozdravenie a asanácia 
zamorených lokalít a pôdy, presadzovanie 
biodiverzity a ochrany prírody, trvalo 
udržateľného využívania prírodných 
zdrojov, 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 podporovať Rámcovú smernicu o vode na odstránenie škôd environmentálnych 
dopadov a podpora trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov (vrátane opatrení na 
zníženie odpadov, podporu energetickej účinnosti atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 bod (5)

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

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

Odôvodnenie

Zreteľ aj vzhľadom na fyzické (vrátane prírodného) dedičstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 bod (10a) (nový)

10 a) Verejná bezpečnosť vrátane 
investícií do infraštruktúry a technológií 
na zlepšenie kontroly nad územím, 
zabránenie prenikaniu organizovaného 
zločinu do hospodárstva a rozširovanie 
kultúry dodržiavania zákonov.

Odôvodnenie

Organizovaný zločin je jedným z hlavných dôvodov, prečo sú niektoré európske regióny 
brzdené vo svojom vývoji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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 vyššou pridanou 
hodnotou;
- ochrana a skrášľovanie kultúrneho 
dedičstva na podporu ekonomického 
rozvoja.
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Odôvodnenie

Investície do biodiverzity a Natura 2000 sa nespájajú iba s priamymi ekonomickými 
výhodami. Cestovný ruch a podpora prírodných a kultúrnych aktív zohráva dôležitú úlohu pri 
budovaní regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Táto premisa sa prijala v 
rámci terajšieho kola štrukturálnych fondov a úspešne sa používa na dosahovanie cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 5 bod (2) bod (c)

c) podpora čistej mestskej hromadnej 
dopravy;

c) podpora environmentálne vhodnej 
hromadnej dopravy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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; kabotáže, 
námorných spojení s malými ostrovmi a 
transverzálnych leteckých spojení medzi 
letiskami prvej a druhej triedy;

Odôvodnenie

Toto by zabezpečilo, aby sa neopomínali určité typy námorných a leteckých trás v európskych 
okrajových námorných regiónoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 bod (1), úvodná časť

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

1) rozvoj cezhraničných ekonomických, 
sociálnych a environmentálnych aktivít 
prostredníctvom spoločných stratégií pre 
udržateľný územný rozvoj a hlavne:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 bod (1) bod (b)

b) presadzovaním ochrany a spoločného 
manažmentu životného prostredia;

b) presadzovaním ochrany a spoločného 
manažmentu životného prostredia a 
prevencie rizík;

Odôvodnenie

Prevencia prírodných rizík má jasnú cezhraničnú dimenziu a nemala by sa vylúčiť z pomoci 
ERDF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
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 presadzovanie 
vyspelých komunikačných a informačných 
technológií;

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 vytvorenie a 
rozvoj námorných diaľnic a presadzovanie 
vyspelých komunikačných a informačných 
technológií;

Odôvodnenie

Námorné diaľnice sú jedným z kľúčových prvkov európskej dopravnej stratégie a ich podpora 
je dôležitá na zníženie preťaženia ciest a znečistenia ovzdušia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 6 bod (2) bod (c)

c) prevencia rizík, vrátane podpory 
bezpečnosti prímorských oblastí a ochrany 
proti povodniam, znečisťovaniu mora a 
vnútrozemských vôd, prevencia a ochrana 
proti erózii, zemetraseniam 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, monitorovanie 

c) prevencia rizík, vrátane podpory 
bezpečnosti prímorských oblastí a ochrany 
proti povodniam, klimatickým zmenám, 
znečisťovaniu mora a vnútrozemských 
vôd, prevencia a ochrana proti erózii, 
zemetraseniam, sopečným výbuchom, 
lavínam a lesným požiarom
a dezertifikácii pôdy. Programy môžu 
zahrnovať obstaranie zariadení a rozvoj 
infraštruktúry, vypracovanie a realizáciu 
nadnárodných plánov pomoci, spoločných 
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a kontrolu prírodných a technologických 
rizík.

systémov mapovania rizík a vytvorenie 
spoločných nástrojov pre skúmanie, 
monitorovanie a kontrolu prírodných a 
technologických rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 6 bod (2) bod (da) (nový)

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

Odôvodnenie

Táto oblasť činnosti sa jednoducho neobmedzuje na lokálnu alebo regionálnu úroveň. 
Existujú jasné príklady, kde ponúka nadnárodná spolupráca a zdieľanie najlepších postupov 
pri riešení problémov značnú európsku pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 6 bod (3)

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 v článku 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 so 
zameraním sa na témy uvedené v článku 5 
ods. 1 a 2 a v článkoch 8, 9, 10 a 11
vrátane programov siete spolupráce 
zahrnujúcich celé Spoločenstvo a opatrenia 
týkajúce sa výskumov, zberu údajov a 
pozorovania a analýzy rozvojových 
trendov v Spoločenstve.

Odôvodnenie

Táto spolupráca by sa nemala striktne obmedzovať na mestské oblasti, ale musí zahŕňať 
vidiecke oblasti, regióny závislé od rybolovu a prírodne znevýhodnené oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 8 odsek 1

1. V prípade opatrení týkajúcich sa obnovy 1. V prípade opatrení týkajúcich sa trvalo 
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mesta tak, ako sú uvedené v článku 25 ods. 
4 písm. a) a v článku 36 ods. 4 písm. b) 
nariadenia (ES) č. (…), ERDF bude 
podporovať rozvoj participatívnych, 
integrovaných stratégií na riešenie vysokej 
koncentrácie ekonomických, 
environmentálnych a sociálnych 
problémov ovplyvňujúcich mestské 
aglomerácie.

udržateľnej obnovy mesta tak, ako sú 
uvedené v článku 25 ods. 4 písm. a) a v 
článku 36 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) 
č. (…), ERDF bude podporovať rozvoj 
participatívnych, integrovaných stratégií 
na posilnenie trvalo udržateľného rastu a 
na riešenie vysokej koncentrácie 
ekonomických, environmentálnych a 
sociálnych problémov v mestských
aglomeráciách.

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

Odôvodnenie

Vzhľadom na dôležitú úlohu miest pre regionálny rozvoj, je dôležité pre efektívnosť kohéznej 
politiky a ich príspevok k cieľom z Lisabonu a Göteborgu, aby sa štrukturálne financovanie 
explicitnejšie týkalo potrieb miest. Toto sa dá dosiahnuť zavedením opatrení na trvalo 
udržateľný rozvoj miest, ktoré by mali zahŕňať, ale zároveň ísť ďalej ako opatrenia na 
„obnovu miest“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 8 odsek 2

2. Odchylne od článku 33 ods. 2 
nariadenia (ES) č. (…) financovanie 
opatrení zo strany ERDF v rámci cieľa 
“regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť” spadajúceho do pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. (…) o Európskom 
sociálnom fonde sa zvýši na 10 %
príslušnej priority.

2. Odchylne od článku 33 ods. 2 
nariadenia (ES) č. (…) financovanie 
opatrení zo strany ERDF v rámci cieľa 
“regionálna konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť” spadajúceho do pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. (…) o Európskom 
sociálnom fonde sa zvýši na 20 %
príslušnej priority.

Odôvodnenie

Budovaním na pozitívnych skúsenostiach zo spoločenskej iniciatívy URBAN, by malo sa 
umožniť, aby ERDF financoval opatrenia typu ESF v mestských oblastiach do výšky 20%, aby 
sa mestám umožnilo pružnejšie definovať príslušné opatrenia na riešenie miestnych výziev. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 9 odsek 3

Členské štáty a regióny zabezpečia 
komplementárnosť a spojitosť medzi 
opatreniami spoločne financovanými 
EPFRV a opatreniami spoločne 
financovanými z EFR na jednej strane a 
opatreniami spoločne financovanými 
ERDF na strane druhej. Na tento účel pre 
opatrenia spadajúce pod body 1, 3 a 5 
členské štáty pri príprave operačných 
programov stanovia jasné delimitačné 
kritériá pre opatrenia, ktoré majú byť 
podporované z ERDF na základe tohto 
článku na jednej strane alebo z EPFRV na 
základe článku 49 ods. 1 písm. a), b) a i) 
nariadenia (ES) č. (…) pre vidiecke oblasti 
alebo z EFR na základe článku (…) 
nariadenia (ES) č. (…) pre oblasti závislé 
od rybolovu na strane druhej.

Členské štáty a regióny zabezpečia v rámci 
operačných programov v článku 36 
nariadenia Rady (ES) (.....), 
komplementárnosť a spojitosť, v súlade s 
koordinačnými opatreniami v článku 25 
ods. 4 písm. (c) tohto nariadenia medzi 
opatreniami spoločne financovanými 
EPFRV a opatreniami spoločne 
financovanými z EFR na jednej strane a 
opatreniami spoločne financovanými 
ERDF na strane druhej. Na tento účel pre 
opatrenia spadajúce pod body 1, 3 a 5 
členské štáty a regióny pri príprave 
operačných programov stanovia jasné 
delimitačné kritériá pre opatrenia, ktoré 
majú byť podporované z ERDF na základe 
tohto článku na jednej strane alebo z 
EPFRV na základe článku 49 ods. 1 písm. 
a), b) a i) nariadenia (ES) č. (…) pre 
vidiecke oblasti alebo z EFR na základe 
článku (…) nariadenia (ES) č. (…) pre 
oblasti závislé od rybolovu na strane 
druhej. Okrem toho by sa mali zabezpečiť 
priebežné kontroly a kontroly ex post na 
monitorovanie komplementárnosti a 
spojitosti.

Odôvodnenie

V tomto prípade je hlavným cieľom zabezpečiť spojitosť a komplementárnosť medzi oboma 
fondmi. Aby bol odkaz na členské štáty a regióny konzistentný so začiatkom odseku, kde sa 
uvádzajú členské štáty a aj regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 12 bod (6) bod (ea) (nový)

ea) popis opatrení, ktoré má ustanoviť 
každý členský štát spoločne predkladajúci 
operačný program v súlade s článkom 10 
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nariadenia Rady (ES) č. (...) na zapojenie 
regionálnych a miestnych orgánov v 
priebehu prípravnej fázy programu a 
následných fáz;

Odôvodnenie

Je dôležité, aby na účely cieľa „územnej spolupráce“ členské štáty uplatňovali pravidlá 
partnerstva. Komisia by mala preto stanoviť, že prijateľnosť návrhov operačných programov 
bude podliehať požiadavke, aby členské štáty špecifikovali, ako majú v úmysle uplatňovať 
tieto pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
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. (…) a 
vynaloží úsilie na zabezpečenie vhodného 
zastúpenia príslušných regionálnych 
alebo miestnych orgánov.

Odôvodnenie

Pri dodržiavaní princípov partnerstva a subsidiarity musia členské štáty umožniť miestnym 
alebo regionálnym orgánom, aby mohli byť náležite zastúpené v monitorovacích výboroch.
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EXPLANATORY STATEMENT

Established in 1975, following the first enlargement of the Union, the European Regional 
Development Fund helps to ‘redress the main regional imbalances’ (Article 160 of the EC 
Treaty).

The duty of European solidarity is clearly central to the process of building the Union. It is
thus true to say that if the European Union were just a free trade area, cohesion policy could 
serve merely to redistribute funds for the benefit of less developed regions or countries so as 
to offset income disparities. However, it has other ambitions: it is as much a political project 
as a social and economic project. Consequently, cohesion policy is employed as a means of 
promoting a development model in which solidarity and cooperation play an active role1.

Faced with the challenge of the latest enlargement, which has exacerbated regional disparities 
to an unprecedented degree, the Commission has drawn up a new regulation on the European 
Regional Development Fund aimed at rationalising the objectives and gearing them to the 
Lisbon and Göteborg keynotes.

The ERDF will help to finance the three new objectives.

Regions whose development is lagging behind will thus be covered by the ‘Convergence’ 
objective, affording wide scope for ERDF assistance to enable regions to tap and modernise 
their resources and embark on a sustainable development process (Article 4).

The ‘Regional competitiveness and employment’ objective (Article 5) revolves around three 
keynotes, namely innovation and the knowledge economy, environment and risk prevention, 
and access to transport and information and communication technology services.

‘Territorial cooperation’ (Article 6), prompted by the success of the INTERREG III 
Community initiative, breaks down into cross-border, transnational, and regional networking 
components encompassing a list of activities based on the Lisbon and Göteborg keynotes.

In addition, the regulation lays down specific provisions to allow for particular territorial 
aspects (Articles 8, 9, 10, and 11):

As regards the urban dimension (Article 8), the ERDF ‘shall support the development of 
participative, integrated strategies to tackle the high concentration of economic, 
environmental and social problems affecting urban agglomerations’. Urban-oriented measures 
are consequently encompassed within the ERDF-funded operational programmes, and there 
are no longer any specific programmes along the lines of the URBAN Community initiative.

  
1 See M. Jouen, ‘Etude sur l’adaptation de la politique de cohésion a l’Europe élargie et aux objectifs de 
Lisbonne et de Göteborg’, in Notre Europe.
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ERDF assistance can also be used in rural areas and areas dependent on fisheries 
(Article 9) to promote economic diversification. The Member States and the regions will have 
the task of bringing measures co-financed by the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) or by the European Fund for Fisheries (EFF) into a coherent 
complementary relationship with the programmes co-financed by the ERDF.

Furthermore, under the ‘competitiveness’ objective, the ERDF will support regional 
programmes in areas with natural handicaps (Article 10).

Lastly, the outermost regions (Article 11), whether or not they fall under the ‘Convergence’ 
objective, will be eligible for specific ERDF financial support.

Substantive points

Your rapporteur believes that the Commission proposal for a regulation strikes an effective 
balance between the aims of cohesion policy and the Lisbon and Göteborg priorities, that is to 
say, competitiveness, employment and social integration, environmental protection and risk 
prevention, and the knowledge-based economy.

He notes that there are sound options set out in the proposal, as can be seen from the fact that, 
for example:

- measures in the area of research and innovation are to be treated as a priority for the 
purposes both of the ‘Convergence’ objective and of the ‘competitiveness and employment’ 
objective;

- attention is to be focused on matters of sustainable development through targeted measures 
related to the environment, transport, energy, and prevention and management of natural 
risks;

- accessibility problems are to be taken into account under the ‘competitiveness and 
employment’ objective;

- territorial cooperation is elevated to the status of a third objective and, in particular, sea 
borders are to be recognised for the purposes of cross-border cooperation.

He also welcomes the stronger emphasis on certain fundamental principles of cohesion policy 
such as concentration of assistance, additionality, and partnership.

He does, however, think it necessary to make some changes relating specifically to:

• Principle of non-discrimination and equal opportunities
It is important to refer to the principle of non-discrimination and equal opportunities as 
regards access to the European Regional Development Fund and, more generally, to 
the Structural Funds as a whole (Am.1).

• Disabled people
It is agreed that the ERDF should be a primary means of reducing the social exclusion 
affecting disabled people in every aspect of life. Accordingly, and in addition to the 
above-mentioned reference to the principle of non-discrimination, the rapporteur 
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intends to amend the purpose of the ERDF (Article 2) by introducing an explicit 
commitment to removing the obstacles posed to people with disabilities (Am. 5).

• Environment and cultural heritage
While welcoming the reference to the promotion of biodiversity and the development 
of infrastructure linked to Natura 2000, the rapporteur thinks it necessary to add 
further amendments to safeguard, protect, and enhance the environment (Ams. 3, 5, 9, 
10, 13, 15, 18, and 21) and the cultural heritage (Ams. 12 and 19) in the context of 
sustainable development outlined by the Commission.
He also believes that environmental actors should be involved on the same footing as 
other territorial and socio-economic actors for the purpose of managing the 
implementation of ERDF operations (Am. 2).

• Urban dimension
Although the resources to be earmarked for urban policy are more substantial than 
under the old URBAN initiative, your rapporteur considers that the urban dimension 
should be secured more effectively by means of

o an increase in the maximum ERDF contribution to ESF-funded measures in 
urban areas (Am. 22),

o a sufficient level of investment in policies to promote sustainable urban 
development (Am. 3),

o greater involvement of local authorities when national strategic frameworks are 
drawn up, so as to ensure compliance with the partnership principle.

• Security
As far as the ‘Convergence’ objective is concerned, the rapporteur believes that the 
aims set out in Article 4 should include a reference to public security, that is to say, a 
guarantee of protection against infiltration of the economy and Structural Fund 
expenditure procedures by organised crime (Am. 11).

• Shipping
The rapporteur considers that the scope of the ‘competitiveness’ and ‘territorial cooperation’ 
objectives should be extended to encompass shipping, focusing particular attention on 
motorways of the sea (Ams. 14 and 17).
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