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EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo
17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/20061, a najmä na jeho článok 96 ods. 10,
po konzultácii s výborom ESF
keďže:
(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2014) 9666 Komisia schválila určité prvky
operačného programu „Ľudské zdroje“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a osobitných rozpočtových
prostriedkov pridelených na Iniciatívu na Podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI)
v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

(2)

Dňa 08. novembra, Slovensko predložilo prostredníctvom systému elektronickej
výmeny údajov Komisie, žiadosť o zmenu operačného programu. K žiadosti bol
pripojený upravený operačný program, v ktorom Slovensko navrhlo zmenu prvkov
operačného programu uvedených v článku 96 ods. 2 prvom pod odseku písm. (b)
bodoch (ii), (iv), a (v), a písm. (d) v bodoch (i) a (ii) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013
podliehajúce vykonávaciemu rozhodnutiu C(2014) 9666.

(3)

Žiadosť o zmenu operačného programu zahŕňa vloženie dodatočnej sumy vo výške
12,364,564 EUR z osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na YEI, v
dôsledku revízie zdrojov pre YEI smerom nahor, ako sa uvádza vo vykonávacom
rozhodnutí Komisie 2014/190/EU2, v znení zmien a dodatkov3.
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Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/190/EÚ z 3. apríla 2014, ktorým sa stanovuje ročné rozdelenie
globálnych zdrojov podľa členských štátov pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny
fond a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európskej územnej
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(4)

Na základe vlastného posúdenia Komisia uviedla, že zmena operačného programu má
vplyv na informácie uvedené v dohode o partnerstve so Slovenskom uvedených v
bodoch (a) (iv), (vi) a (vii) článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(5)

K žiadosti nebolo pripojené revidované znenie Dohody o partnerstve so Slovenskom,
ktoré bolo schválené Vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2014) 4134. Slovensko
však prinajmenšom predložilo revidované informácie na národnej úrovni, ktoré boli
dotknuté technickou úpravou 2017 podľa článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č.
1303/2013 pri predkladaní operačného programu Integrovaná infraštruktúra dňa 7
septembra 2017. Vzhľadom na technickú povahu úpravy a revíziu zdrojov pre YEI
smerom nahor sa Slovensko zaviazalo predložiť revidovanú dohodu o partnerstve
súčasne s predložením poslednej zmeny programu v roku 2017 podliehajúcej
technickej úprave alebo revízii zdrojov pre YEI smerom nahor.

(6)

V súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je žiadosť o zmenu
operačného programu riadne odôvodnená na základe revízie zdrojov pre YEI smerom
nahor pre roky 2017 až 2020 a jej následným dopadom na celkovú finančnú alokáciu
operačného programu, a obsahuje opis očakávaného dosahu zmien programu na
naplnenie stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho
rastu a dosiahnutie konkrétnych cieľov stanovených v programe, so zreteľom na
nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1301/20134, nariadenie (EÚ) č. 1304/20135, horizontálne princípy uvedené
v článkoch 5, 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(7)

V súlade s článkom 110 ods. 2 písm. (e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, monitorovací
výbor na svojom zasadnutí z 16. októbra 2017 preskúmal a schválil návrh na zmenu
operačného programu, so zreteľom na znenie upraveného operačného programu a jeho
finančného plánu.

(8)

Komisia posúdila upravený operačný program a nevyjadrila pripomienky podľa
článku 30 ods. 2 prvého pod odseku druhej vety nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Slovensko však poskytlo dodatočné informácie a dňa 21. novembra 2017 predložilo
zmenenú verziu upraveného operačného programu.

(9)

Zmenené prvky upraveného operačného programu, ktoré podliehajú súhlasu Komisie
podľa článku 96 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, by sa preto mali schváliť.

(10)

Vykonávacie rozhodnutie C(2014) 9666 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom
zmeniť,
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spolupráce, ročné rozdelenie zdrojov podľa osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na
Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí podľa členských štátov spolu so zoznamom
oprávnených regiónov, a sumy ktoré sa majú preniesť z prostriedkov z Kohézneho fondu a
Štrukturálneho fondu každého členského štátu do nástroja "Spájame Európu" a na pomoc
najchudobnejším na obdobie rokov 2014-2020 (oznámené pod číslom dokumentu C(2014) 2082) (Ú. v.
EÚ L 104, 8.4.2014, s. 13).
Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2017) 8300, ktorým sa mení a dopĺňa Vykonávacie rozhodnutie
2014/190/EÚ.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom
fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a
zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom
sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Vykonávacie rozhodnutie C(2014) 9666 sa mení takto:
1.

V článku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

2.

„Týmto sa schvaľujú tieto prvky operačného programu „Ľudské Zdroje“ na podporu
z EFRR, ESF a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na YEI, v rámci
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku na obdobie od
1. januára 2014 do 31. decembra 2020, ktorý bol predložený v konečnom znení dňa
03. Decembra 2014 zmeneného upraveným operačným programom, ktorý bol
predložený v konečnom znení dňa 21. novembra:“;

3.

Článok 4 sa mení takto:
(a) odsek 2 sa nahrádza takto:
"2. Finančné krytie operačného programu sa stanovuje na 2 217 348 081 EUR
financovaných z nasledujúcich osobitných rozpočtových položiek v súlade s
nomenklatúrou všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2014:
(1) 13 03 60 EUR 243 662 462 (EFRR – menej rozvinuté regióny);
(2) 04 02 60 EUR 1 831 865 546 (ESF – menej rozvinuté regióny);
(3) 04 02 62 EUR 57 280 250 (ESF – rozvinutejšie regióny);
(4) 04 02 64 EUR 84 539 823 (osobitné rozpočtové prostriedky pridelené na YEI)."
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4.

Príloha I sa nahrádza znením uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu;

5.

Príloha II sa nahrádza znením uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu;

6.

Príloha III sa nahrádza znením uvedeným v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.
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Článok 2
Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.
V Bruseli 18. 12. 2017

Za Komisiu
Marianne THYSSEN
členka Komisie
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