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Pozmeňujúci návrh  1 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V článku 174 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že 

Únia sa v záujme posilnenia svojej 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti má zameriavať na znižovanie 

rozdielov medzi úrovňami rozvoja v 

jednotlivých regiónoch a zaostalosti v 

najviac znevýhodnených regiónoch alebo 

ostrovoch a že mimoriadnu pozornosť 

treba venovať vidieckym regiónom, 

regiónom zasiahnutým zmenami v 

priemysle a regiónom závažne a trvalo 

znevýhodneným prírodnými a 

demografickými podmienkami. V článku 

175 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Únia 

podporovala dosiahnutie týchto cieľov 

prostredníctvom Európskeho 

poľnohospodárskeho usmerňovacieho a 

záručného fondu – usmerňovacej sekcie, 

Európskeho sociálneho fondu, Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Európskej 

investičnej banky a ďalších nástrojov. V 

článku 322 ZFEÚ sa stanovuje základ pre 

prijatie rozpočtových pravidiel 

upravujúcich postup zostavovania a 

plnenia rozpočtu a predkladania a auditu 

účtov, ako aj kontroly zodpovednosti 

účastníkov finančných operácií. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Najvzdialenejšie regióny a severné 

riedko osídlené regióny by mali mať 

prospech z osobitných opatrení a 

dodatočného financovania podľa článku 

349 ZFEÚ a článku 2 protokolu č. 6 k Aktu 

o pristúpení z roku 1994. 

(4) Najvzdialenejšie regióny, 

znevýhodnené kvôli svojej geografickej 

polohe a vystavené vysokej frekvencii 

prírodných katastrof, a severné riedko 

osídlené regióny by mali mať prospech z 

osobitných opatrení a dodatočného 

financovania podľa článku 349 ZFEÚ a 

článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení 

z roku 1994. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Pri implementácii fondov by sa 

mali dodržiavať horizontálne princípy 

vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej 

únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 

ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a 

proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc 

do úvahy Chartu základných práv 

Európskej únie. Členské štáty by mali 

dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím a zabezpečiť 

prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v 

súlade s právom Únie, ktorým sa 

harmonizujú požiadavky na prístupnosť 

výrobkov a služieb. Členské štáty a 

Komisia by sa mali zamerať na 

odstraňovanie nerovností a presadzovanie 

rovnosti žien a mužov a začlenenie 

rodového hľadiska, ako aj na boj proti 

diskriminácii na základe pohlavia, rasy 

alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 

viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 

sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 

podporovať akcie, ktoré prispievajú k 

(5) Pri implementácii fondov by sa 

mali dodržiavať horizontálne zásady 

vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej 

únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a v článku 

10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a 

proporcionality podľa článku 5 Zmluvy 

o EÚ, berúc do úvahy Chartu základných 

práv Európskej únie. Členské štáty sa 

takisto vyzývajú k tomu, aby dodržiavali 

povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím a 

zabezpečili prístupnosť v súlade s jeho 

článkom 9 a v súlade s právom Únie, 

ktorým sa harmonizujú požiadavky na 

prístupnosť výrobkov a služieb. Členské 

štáty a Komisia by sa mali zamerať na 

odstraňovanie nerovností a presadzovanie 

rovnosti žien a mužov a začlenenie 

rodového hľadiska, ako aj na boj proti 

diskriminácii na základe pohlavia, rasy 

alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 

viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 

sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 

podporovať akcie, ktoré prispievajú k 
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akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov 

by sa mali realizovať v rámci udržateľného 

rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 

udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality 

životného prostredia podľa článku 11 a 

článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc 

zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme 

ochrany integrity vnútorného trhu musia 

byť operácie, ktoré sú prospešné pre 

podniky, v súlade s pravidlami Únie o 

štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a 

článku 108 ZFEÚ. 

akejkoľvek forme segregácie, bez ohľadu 

na to, či je táto segregácia založená na 

skutočných alebo domnelých rozdieloch. 

Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci 

udržateľného rozvoja a snahy Únie o 

podporu cieľa udržiavanie, ochrana a 

zlepšovanie kvality životného prostredia 

podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 

ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ 

platí“. V záujme ochrany integrity 

vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré 

sú prospešné pre podniky, v súlade s 

pravidlami Únie o štátnej pomoci 

stanovenými v článku 107 a článku 108 

ZFEÚ. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Pri implementácii fondov by sa 

mali dodržiavať horizontálne princípy 

vymedzené v článku 3 Zmluvy o 

Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v 

článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity 

a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, 

berúc do úvahy Chartu základných práv 

Európskej únie. Členské štáty by mali 

dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím a zabezpečiť 

prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v 

súlade s právom Únie, ktorým sa 

harmonizujú požiadavky na prístupnosť 

výrobkov a služieb. Členské štáty a 

Komisia by sa mali zamerať na 

odstraňovanie nerovností a presadzovanie 

rovnosti žien a mužov a začlenenie 

rodového hľadiska, ako aj na boj proti 

diskriminácii na základe pohlavia, rasy 

alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 

(5) Pri implementácii fondov by sa 

mali dodržiavať horizontálne zásady 

vymedzené v článkoch 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) 

a v článkoch 7 až 11 ZFEÚ vrátane zásad 

subsidiarity a proporcionality podľa článku 

5 Zmluvy o EÚ, berúc do úvahy Chartu 

základných práv Európskej únie. Členské 

štáty by mali dodržiavať aj povinnosti 

vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím a 

zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho 

článkom 9 a v súlade s právom Únie, 

ktorým sa harmonizujú požiadavky na 

prístupnosť výrobkov a služieb. Členské 

štáty a Komisia by sa mali zamerať na 

odstraňovanie nerovností a presadzovanie 

rovnosti žien a mužov a začlenenie 

rodového hľadiska, ako aj na boj proti 

diskriminácii na základe pohlavia, rasy 

alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
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viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 

sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 

podporovať akcie, ktoré prispievajú k 

akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov 

by sa mali realizovať v rámci udržateľného 

rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 

udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality 

životného prostredia podľa článku 11 a 

článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc 

zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme 

ochrany integrity vnútorného trhu musia 

byť operácie, ktoré sú prospešné pre 

podniky, v súlade s pravidlami Únie o 

štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a 

článku 108 ZFEÚ. 

viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 

sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 

podporovať akcie, ktoré prispievajú k 

akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov 

by sa mali realizovať v rámci udržateľného 

rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 

udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality 

životného prostredia a boj proti zmene 

klímy podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 

ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ 

platí“. V záujme ochrany integrity 

vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré 

sú prospešné pre podniky, v súlade s 

pravidlami Únie o štátnej pomoci 

stanovenými v článku 107 a článku 108 

ZFEÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Ak má Komisia stanovenú lehotu 

na prijatie akékoľvek opatrenia voči 

členským štátom, mala by zobrať do úvahy 

všetky potrebné informácie a dokumenty 

včas a účinným spôsobom. Ak sú 

predložené dokumenty členských štátov 

neúplné alebo nie sú v súlade s 

požiadavkami tohto nariadenia a 

špecifických nariadení pre jednotlivé 

fondy, teda neumožňujú Komisii prijať 

opatrenie na základe úplných informácií, 

táto lehota by sa mala pozastaviť dovtedy, 

kým členské štáty nesplnia regulatórne 

požiadavky. 

(7) Ak má Komisia stanovenú lehotu 

na prijatie akékoľvek opatrenia voči 

členským štátom, mala by zobrať do úvahy 

všetky potrebné informácie a dokumenty 

včas a účinným spôsobom. Ak sú 

predložené dokumenty členských štátov 

neúplné alebo nie sú v súlade s 

požiadavkami tohto nariadenia a 

špecifických nariadení pre jednotlivé 

fondy, teda neumožňujú Komisii prijať 

opatrenie na základe úplných informácií, 

táto lehota by sa mala pozastaviť dovtedy, 

kým členské štáty nedokážu splniť 

regulatórne požiadavky. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) V záujme dosiahnutia priorít Únie 

by mali fondy sústrediť svoju podporu na 

obmedzený počet cieľov politiky v súlade 

so svojimi úlohami a cieľmi 

vychádzajúcimi zo zmluvy. Ciele politiky 

pre AMIF, ISF a BMVI by mali byť 

stanovené v príslušných špecifických 

nariadeniach pre jednotlivé fondy. 

(8) V záujme dosiahnutia priorít Únie 

a aby sa umožnili spravodlivé a účinné 

opatrenia, mali by fondy sústrediť svoju 

podporu na obmedzený počet cieľov 

politiky v súlade so svojimi úlohami a 

cieľmi vychádzajúcimi zo zmluvy. Ciele 

politiky pre AMIF, ISF a BMVI by mali 

byť stanovené v príslušných špecifických 

nariadeniach pre jednotlivé fondy. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) V záujme zohľadnenia významu 

boja proti zmene klímy v súlade so 

záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 

dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja fondy 

prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany 

klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 

% rozpočtových výdavkov na podporu 

cieľov v oblasti klímy. 

(9) V záujme zohľadnenia významu 

boja proti zmene klímy a s cieľom prispieť 

k financovaniu potrebných opatrení, ktoré 

sa majú prijať na úrovni EÚ, jednotlivých 

štátov a na miestnej úrovni, aby sa splnili 

záväzky EÚ k vykonávaniu Parížskej 

dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja fondy 

prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany 

klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 

aspoň 30 % rozpočtových výdavkov na 

podporu cieľov v oblasti klímy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 
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Frédérique Ries 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) V záujme zohľadnenia významu 

boja proti zmene klímy v súlade so 

záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 

dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja fondy 

prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany 

klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 

% rozpočtových výdavkov na podporu 

cieľov v oblasti klímy. 

(9) V záujme zohľadnenia významu 

boja proti zmene klímy v súlade s cieľmi 

EÚ v oblasti zmeny klímy a s jej 
záväzkami k vykonávaniu Parížskej 

dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja fondy 

prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany 

klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 

30 % rozpočtových výdavkov na podporu 

cieľov v oblasti klímy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Podľa odporúčaní Európskeho 

dvora audítorov by sa v rámci 

mechanizmov zohľadňovania 

problematiky zmeny klímy 

a zabezpečovania odolnosti proti zmene 

klímy malo rozlišovať medzi 

zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou 

na ňu a tieto mechanizmy by sa mali 

vopred stanoviť vo všetkých procesoch 

programovania a plánovania a nielen 

následne zaznamenávať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Davor Škrlec 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Na úrovni Únie je európsky 

semester pre koordináciu hospodárskych 

politík rámcom na určenie národných 

reformných priorít a monitorovanie ich 

vykonávania. Členské štáty vypracujú 

svoje vlastné národné viacročné investičné 

stratégie na podporu týchto reformných 

priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť 

spolu s každoročnými národnými 

programami reforiem ako prostriedok na 

stanovenie a koordináciu prioritných 

investičných projektov, ktoré majú byť 

podporované z vnútroštátnych finančných 

prostriedkov a finančných prostriedkov 

Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné 

využívanie finančných prostriedkov Únie a 

na maximalizáciu pridanej hodnoty 

finančnej podpory, ktorá sa má získať 

najmä z fondov, európskeho nástroja 

stabilizácie investícií a fondu InvestEU. 

(12) Na úrovni Únie je európsky 

semester pre koordináciu hospodárskych 

politík rámcom na určenie národných 

reformných priorít a monitorovanie ich 

vykonávania. Členské štáty vypracujú 

svoje vlastné národné viacročné investičné 

stratégie na podporu týchto reformných 

priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť 

spolu s každoročnými národnými 

programami reforiem ako prostriedok na 

stanovenie a koordináciu prioritných 

investičných projektov, ktoré majú byť 

podporované z vnútroštátnych finančných 

prostriedkov a finančných prostriedkov 

Únie, a aby sa zabránilo akýmkoľvek 

rozporom s prioritami Únie vrátane 

záväzku Únie vykonávať Parížsku 

dohodu. Mali by slúžiť aj na koherentné 

využívanie finančných prostriedkov Únie a 

na maximalizáciu pridanej hodnoty 

finančnej podpory, ktorá sa má získať 

najmä z fondov, Európskeho nástroja 

stabilizácie investícií a Programu 

InvestEU. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Na úrovni Únie je európsky 

semester pre koordináciu hospodárskych 

politík rámcom na určenie národných 

reformných priorít a monitorovanie ich 

vykonávania. Členské štáty vypracujú 

svoje vlastné národné viacročné investičné 

(12) Na úrovni Únie je európsky 

semester pre koordináciu hospodárskych 

politík rámcom na určenie národných 

reformných priorít a monitorovanie ich 

vykonávania. Členské štáty vypracujú 

svoje vlastné národné viacročné investičné 
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stratégie na podporu týchto reformných 

priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť 

spolu s každoročnými národnými 

programami reforiem ako prostriedok na 

stanovenie a koordináciu prioritných 

investičných projektov, ktoré majú byť 

podporované z vnútroštátnych finančných 

prostriedkov a finančných prostriedkov 

Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné 

využívanie finančných prostriedkov Únie a 

na maximalizáciu pridanej hodnoty 

finančnej podpory, ktorá sa má získať 

najmä z fondov, európskeho nástroja 

stabilizácie investícií a fondu InvestEU. 

stratégie na podporu týchto reformných 

priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť 

spolu s každoročnými národnými 

programami reforiem ako prostriedok na 

stanovenie a koordináciu prioritných 

investičných projektov, ktoré majú byť 

podporované z vnútroštátnych finančných 

prostriedkov a finančných prostriedkov 

Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné 

využívanie finančných prostriedkov Únie, 

na postupné ukončovanie dotácií 

škodiacich životnému prostrediu a na 

maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej 

podpory, ktorá sa má získať najmä z 

fondov, Európskeho nástroja stabilizácie 

investícií a Programu InvestEU. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Pokiaľ ide o ich programy, ako aj 

finančné potreby pridelené na investície 

do nízkouhlíkových technológií, členské 
štáty by mali zohľadniť obsah svojho 

návrhu národného plánu v oblasti 

energetiky a klímy, ktorý sa má 

vypracovať na základe nariadenia o riadení 

energetickej únie14, ako aj výsledky 

procesu, z ktorého vyplynú odporúčania 

Únie týkajúce sa týchto plánov. 

(14) Členské štáty by mali ukázať, ako 

sa obsah ich integrovaných národných 

plánov v oblasti energetiky a klímy 

(NPEK), ktoré sa majú vypracovať na 

základe nariadenia o riadení energetickej 

únie14, ako aj výsledky procesu, z ktorého 

vyplynú odporúčania Únie týkajúce sa 

týchto plánov, zohľadňujú v ich 

programoch, najmä pokiaľ ide o finančné 

potreby pridelené na investície do 

nízkouhlíkových technológií, ktoré sú 

potrebné na dosiahnutie cieľov Parížskej 

dohody. Počas programového obdobia 

2021 – 2027 by členské štáty mali 

monitorovaciemu výboru a Komisii 

pravidelne predkladať správu o pokroku 

dosiahnutom pri implementovaní 

programov vo vzťahu k svojim NPEK. 

Počas preskúmania v polovici obdobia by 

členské štáty mali okrem iných prvkov 
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zvážiť aj potrebu úprav programov na 

riešenie prípadných nedostatkov pri 

dosahovaní výsledkov a zvýšenia 

príspevku z fondov na implementovanie 

politík a opatrení vymedzených vo svojich 

NPEK. 

__________________ __________________ 

14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, 

ktorým sa mení smernica 94/22/ES, 

smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, 

nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie 

(ES) č. 715/2009/ES, smernica 

2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, 

smernica 2010/31/EÚ, smernica 

2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a 

smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 

zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 

(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 

(COD)]. 

14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, 

ktorým sa mení smernica 94/22/ES, 

smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, 

nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie 

(ES) č. 715/2009/ES, smernica 

2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, 

smernica 2010/31/EÚ, smernica 

2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a 

smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 

zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 

(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 

(COD)]. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Partnerská dohoda vypracovaná 

každým členským štátom by mala byť 

strategickým dokumentom, ktorým sa 

riadia rokovania o návrhoch programov 

medzi Komisiou a dotknutým členským 

štátom. S cieľom znížiť administratívnu 

záťaž by nemalo byť potrebné meniť 

partnerskú dohodu počas programového 

obdobia. Aby sa uľahčilo programovanie a 

predišlo prekrývaniu obsahu v 

programových dokumentoch, môžu byť 

partnerské dohody súčasťou programu. 

(15) Partnerská dohoda vypracovaná 

každým členským štátom by mala byť 

strategickým dokumentom, ktorým sa 

riadia rokovania o návrhoch programov 

medzi Komisiou a dotknutým členským 

štátom. S cieľom znížiť už tak dosť vysokú 

administratívnu záťaž by nemalo byť 

potrebné meniť partnerskú dohodu počas 

programového obdobia. Aby sa uľahčilo 

programovanie a predišlo prekrývaniu 

obsahu v programových dokumentoch, 

môžu byť partnerské dohody súčasťou 

programu. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Členský štát by mal vykonať 

preskúmanie v polovici obdobia každého 

programu podporovaného z EFRR, ESF+ a 

Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by 

sa malo zabezpečiť plnohodnotné 

prispôsobenie programov na základe 

výkonnosti programov a zároveň sa 

poskytne príležitosť na zohľadnenie 

nových výziev a príslušných odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 

2024. Súčasne by mala Komisia v roku 

2024 spolu s technickou úpravou pre rok 

2025 preskúmať celkové alokácie všetkých 

členských štátov v rámci cieľa 

Investovanie do zamestnanosti a rastu 

politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 

2027, a to v súlade s alokačnou metódou 

stanovenou v príslušnom základnom akte. 

Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami 

preskúmania v polovici obdobia by mali 

mať za následok zmeny programu, na 

základe ktorých sa upravia finančné 

alokácie na roky 2025, 2026 a 2027. 

(19) S cieľom zabezpečiť účinnosť 

prijatých opatrení by členský štát mal 

vykonať preskúmanie v polovici obdobia 

každého programu podporovaného z 

EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu. Týmto 

preskúmaním by sa malo zabezpečiť 

plnohodnotné prispôsobenie programov na 

základe výkonnosti programov a zároveň 

sa poskytne príležitosť na zohľadnenie 

nových výziev a príslušných odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 

2024. Súčasne by mala Komisia v roku 

2024 spolu s technickou úpravou pre rok 

2025 preskúmať celkové alokácie všetkých 

členských štátov v rámci cieľa 

Investovanie do zamestnanosti a rastu 

politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 

2027, a to v súlade s alokačnou metódou 

stanovenou v príslušnom základnom akte. 

Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami 

preskúmania v polovici obdobia by mali 

mať za následok zmeny programu, na 

základe ktorých sa upravia finančné 

alokácie na roky 2025, 2026 a 2027. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Členský štát by mal vykonať 

preskúmanie v polovici obdobia každého 

(19) Členský štát by mal vykonať 

preskúmanie v polovici obdobia každého 
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programu podporovaného z EFRR, ESF+ a 

Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by 

sa malo zabezpečiť plnohodnotné 

prispôsobenie programov na základe 

výkonnosti programov a zároveň sa 

poskytne príležitosť na zohľadnenie 

nových výziev a príslušných odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 

2024. Súčasne by mala Komisia v roku 

2024 spolu s technickou úpravou pre rok 

2025 preskúmať celkové alokácie všetkých 

členských štátov v rámci cieľa 

Investovanie do zamestnanosti a rastu 

politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 

2027, a to v súlade s alokačnou metódou 

stanovenou v príslušnom základnom akte. 

Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami 

preskúmania v polovici obdobia by mali 

mať za následok zmeny programu, na 

základe ktorých sa upravia finančné 

alokácie na roky 2025, 2026 a 2027. 

programu podporovaného z EFRR, ESF+ a 

Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by 

sa malo zabezpečiť plnohodnotné 

prispôsobenie programov na základe 

výkonnosti programov a zároveň sa 

poskytne príležitosť na zohľadnenie 

nových výziev a príslušných odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 

2024 vrátane správy o stave energetickej 

únie v roku 2024. Súčasne by mala 

Komisia v roku 2024 spolu s technickou 

úpravou pre rok 2025 preskúmať celkové 

alokácie všetkých členských štátov v rámci 

cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu 

politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 

2027, a to v súlade s alokačnou metódou 

stanovenou v príslušnom základnom akte. 

Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami 

preskúmania v polovici obdobia by mali 

mať za následok zmeny programu, na 

základe ktorých sa upravia finančné 

alokácie na roky 2025, 2026 a 2027. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Mechanizmy na zabezpečenie 

prepojenia medzi politikami financovania 

z prostriedkov Únie a správou 

hospodárskych záležitostí Únie by sa mali 

ďalej spresniť, aby mohla Komisia 

predložiť Rade návrh na čiastočné alebo 

úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa 

jedného alebo viacerých programov 

dotknutého členského štátu, ak tento 

členský štát neprijme účinné opatrenia v 

súvislosti s procesom správy 

hospodárskych záležitostí. S cieľom 

zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto 

nariadenia a s ohľadom na význam 

vypúšťa sa 
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finančných účinkov opatrení, ktoré sa 

ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na 

Radu mali preniesť vykonávacie 

právomoci, pričom Rada by mala konať 

na základe návrhu Komisie. S cieľom 

uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú 

nevyhnutné na zabezpečenie účinných 

opatrení v súvislosti s procesom správy 

hospodárskych záležitostí, by sa malo 

uplatňovať hlasovanie na základe 

pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Mechanizmy na zabezpečenie 

prepojenia medzi politikami financovania z 

prostriedkov Únie a správou 

hospodárskych záležitostí Únie by sa mali 

ďalej spresniť, aby mohla Komisia 

predložiť Rade návrh na čiastočné alebo 

úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa 

jedného alebo viacerých programov 

dotknutého členského štátu, ak tento 

členský štát neprijme účinné opatrenia v 

súvislosti s procesom správy 

hospodárskych záležitostí. S cieľom 

zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto 

nariadenia a s ohľadom na význam 

finančných účinkov opatrení, ktoré sa 

ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na 

Radu mali preniesť vykonávacie 

právomoci, pričom Rada by mala konať na 

základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť 

prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné 

na zabezpečenie účinných opatrení v 

súvislosti s procesom správy 

hospodárskych záležitostí, by sa malo 

uplatňovať hlasovanie na základe pravidla 

(20) Mechanizmy na zabezpečenie 

prepojenia medzi politikami financovania z 

prostriedkov Únie a správou 

hospodárskych záležitostí Únie by sa mali 

ďalej spresniť, aby mohla Komisia 

predložiť Rade návrh na zváženie 

čiastočného alebo úplného pozastavenia 
záväzkov týkajúcich sa jedného alebo 

viacerých programov dotknutého 

členského štátu, ak tento členský štát 

neprijme účinné opatrenia v súvislosti s 

procesom správy hospodárskych 

záležitostí. S cieľom zabezpečiť jednotné 

vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom 

na význam finančných účinkov opatrení, 

ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, 

by sa na Radu mali preniesť vykonávacie 

právomoci, pričom Rada by mala konať na 

základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť 

prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné 

na zabezpečenie účinných opatrení v 

súvislosti s procesom správy 

hospodárskych záležitostí, by sa malo 

uplatňovať hlasovanie na základe pravidla 
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obrátenej kvalifikovanej väčšiny. obrátenej kvalifikovanej väčšiny. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Je potrebné stanoviť spoločné 

požiadavky, pokiaľ ide o obsah programov, 

pričom sa zohľadní osobitný charakter 

každého fondu. Tieto spoločné požiadavky 

môžu dopĺňať pravidlá pre jednotlivé 

fondy. V nariadení Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) [XXX] (ďalej len „nariadenie 

o EÚS“)15 by sa mali stanoviť osobitné 

ustanovenia o obsahu programov v rámci 

cieľa Európska územná spolupráca 

(Interreg). 

(21) Zo zjavných dôvodov efektívnosti 

a spravodlivosti je potrebné stanoviť 

spoločné požiadavky, pokiaľ ide o obsah 

programov, pričom sa zohľadní osobitný 

charakter každého fondu. Tieto spoločné 

požiadavky môžu dopĺňať pravidlá pre 

jednotlivé fondy. V nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) [XXX] (ďalej len 

„nariadenie o EÚS“)15 by sa mali stanoviť 

osobitné ustanovenia o obsahu programov 

v rámci cieľa Európska územná spolupráca 

(Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Nariadenie (EÚ) č. [...] o osobitných 

ustanoveniach pre cieľ Európska územná 

spolupráca (Interreg), ktorý sa podporuje z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 

vonkajších finančných nástrojov (Ú. v. EÚ 

L […], […], s. […]). 

15 Nariadenie (EÚ) č. [...] o osobitných 

ustanoveniach pre cieľ Európska územná 

spolupráca (Interreg), ktorý sa podporuje z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 

vonkajších finančných nástrojov (Ú. v. EÚ 

L […], […], s. […]). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) V záujme posilnenia prístupu 

integrovaného územného rozvoja by sa 

(23) V záujme posilnenia prístupu 

integrovaného územného rozvoja by sa 
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investície vo forme územných nástrojov, 

ako sú integrované územné investície 

(ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený 

komunitou alebo akýkoľvek iný územný 

nástroj v rámci cieľa politiky „Európa 

bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, 

ktoré si daný členský štát vytvoril na 

investície plánované pre EFRR, mali 

zakladať na stratégiách územného a 

miestneho rozvoja. Na účely IÚI a 

územných nástrojov navrhnutých 

členskými štátmi by sa mali stanoviť 

minimálne požiadavky na obsah územných 

stratégií. Za vypracovanie a schválenie 

týchto územných stratégií by mali byť 

zodpovedné príslušné orgány alebo 

subjekty. Zapojenie príslušných orgánov 

alebo subjektov do implementácie 

územných stratégií by sa malo zaručiť tým, 

že sa zabezpečí, aby boli zodpovedné za 

výber operácií, ktoré sa majú podporiť, 

alebo zapojené do tohto výberu. 

investície vo forme územných nástrojov, 

ako sú integrované územné investície 

(ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený 

komunitou alebo akýkoľvek iný územný 

nástroj v rámci cieľa politiky „Európa 

bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, 

ktoré si daný členský štát vytvoril na 

investície plánované pre EFRR, mali 

zakladať na stratégiách územného a 

miestneho rozvoja. Na účely IÚI a 

územných nástrojov navrhnutých 

členskými štátmi by sa mali stanoviť 

minimálne požiadavky na obsah územných 

stratégií. Za vypracovanie a schválenie 

týchto územných stratégií by mali byť 

zodpovedné príslušné orgány alebo 

subjekty. Zapojenie príslušných orgánov 

alebo subjektov do implementácie 

územných stratégií by sa malo zaručiť tým, 

že sa zabezpečí, aby boli okrem iného 

zodpovedné za výber operácií, ktoré sa 

majú podporiť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) V záujme lepšej mobilizácie 

potenciálu na miestnej úrovni je potrebné 

posilniť a uľahčiť miestny rozvoj vedený 

komunitou. Mal by zohľadniť miestne 

potreby a potenciál, ako aj príslušné 

sociálno-kultúrne charakteristiky a mal by 

zabezpečiť štrukturálne zmeny, budovať 

kapacitu komunít a stimulovať inováciu. V 

záujme realizácie stratégií miestneho 

rozvoja by sa mali posilniť úzka spolupráca 

a integrované využívanie fondov. 

Zodpovednosť za návrh a vykonávanie 

stratégií miestneho rozvoja vedeného 

komunitou by v zásade mali mať miestne 

(24) V záujme lepšej mobilizácie 

potenciálu na miestnej úrovni je potrebné 

posilniť a uľahčiť miestny rozvoj vedený 

komunitou. Mal by zohľadniť miestne 

potreby a potenciál, ako aj príslušné 

sociálno-kultúrne charakteristiky a mal by 

zabezpečiť štrukturálne zmeny, budovať 

kapacitu komunít a stimulovať inováciu. V 

záujme realizácie stratégií miestneho 

rozvoja by sa mali posilniť úzka spolupráca 

a integrované využívanie fondov. 

Zodpovednosť za návrh a vykonávanie 

stratégií miestneho rozvoja vedeného 

komunitou by v zásade mali mať miestne 
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akčné skupiny, ktoré zastupujú záujmy 

komunity. V záujme uľahčenia 

koordinovanej podpory stratégií miestneho 

rozvoja vedeného komunitou z rôznych 

fondov a na uľahčenie ich implementácie 

by sa malo umožniť využívanie prístupu 

„hlavného fondu“. 

akčné skupiny, ktoré zastupujú záujmy 

komunity. V záujme uľahčenia 

koordinovanej podpory stratégií miestneho 

rozvoja vedeného komunitou z rôznych 

fondov a na uľahčenie ich implementácie 

by sa mohlo uvažovať o využívaní prístupu 

„hlavného fondu“. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) S cieľom znížiť administratívnu 

záťaž by sa technická pomoc na podnet 

členského štátu mala implementovať 

prostredníctvom paušálnej sadzby na 

základe pokroku v implementácii 

programu. Táto technická pomoc sa môže 

doplniť cielenými administratívnymi 

opatreniami zameranými na budovanie 

kapacít s využitím metód refundácie, ktoré 

nie sú spojené s nákladmi. Akcie a ciele, 

ako aj príslušné platby Únie môžu byť 

dohodnuté v pláne a viesť k platbám za 

výsledky v praxi. 

(25) S cieľom znížiť už tak dosť vysokú 

administratívnu záťaž by sa technická 

pomoc na podnet členského štátu mala 

implementovať prostredníctvom paušálnej 

sadzby na základe pokroku v 

implementácii programu. Táto technická 

pomoc sa môže doplniť cielenými 

administratívnymi opatreniami 

zameranými na budovanie kapacít s 

využitím metód refundácie, ktoré nie sú 

spojené s nákladmi. Akcie a ciele, ako aj 

príslušné platby Únie môžu byť dohodnuté 

v pláne a viesť k platbám za výsledky v 

praxi. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) S cieľom optimalizovať využívanie (36) S cieľom optimalizovať využívanie 
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spolufinancovaných investícií do životného 

prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s 

programom LIFE pre životné prostredie a 

ochranu klímy, najmä na základe 

strategických integrovaných projektov a 

strategických projektov v oblasti prírody 

programu LIFE. 

spolufinancovaných investícií do životného 

prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s 

Programom pre životné prostredie a 

ochranu klímy (LIFE), najmä na základe 

strategických integrovaných projektov a 

strategických projektov v oblasti prírody v 

rámci programu LIFE. Únia by mala 

zaistiť, aby podpora z programu LIFE 

bola v súlade s politikami a prioritami 

Únie a aby dopĺňala ostatné finančné 

nástroje Únie, a pritom by mala zaistiť aj 

implementovanie zjednodušujúcich 

opatrení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Nicola Caputo 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) S cieľom optimalizovať využívanie 

spolufinancovaných investícií do životného 

prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s 

programom LIFE pre životné prostredie a 

ochranu klímy, najmä na základe 

strategických integrovaných projektov a 

strategických projektov v oblasti prírody 

programu LIFE. 

(36) S cieľom optimalizovať využívanie 

spolufinancovaných investícií do životného 

prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s 

Programom pre životné prostredie a 

ochranu klímy (LIFE), najmä na základe 

strategických integrovaných projektov a 

strategických projektov v oblasti prírody 

v rámci programu LIFE, ako aj vzájomné 

dopĺňanie sa s inými fondmi a nástrojmi 

Európskej únie. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) S cieľom optimalizovať využívanie 

spolufinancovaných investícií do životného 

prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s 

programom LIFE pre životné prostredie a 

ochranu klímy, najmä na základe 

strategických integrovaných projektov a 

strategických projektov v oblasti prírody 

programu LIFE. 

(36) Aby bolo možné optimalizovať 

využívanie spolufinancovaných investícií 

do životného prostredia a dosiahnuť 

stanovené ciele, predovšetkým ciele 

v oblasti klímy, by sa mala zabezpečiť 

synergia s Programom pre životné 

prostredie a ochranu klímy (LIFE), najmä 

na základe strategických integrovaných 

projektov a strategických projektov v 

oblasti prírody v rámci programu LIFE. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (36a) Úspech strategických 

integrovaných projektov závisí od úzkej 

spolupráce medzi dotknutými 

vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnym 

orgánmi a neštátnymi subjektmi. Mali by 

sa preto uplatňovať zásady 

transparentnosti a zverejňovania 

rozhodnutí o vývoji, implementovaní, 

posudzovaní a monitorovaní projektov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Finančné nástroje by sa nemali 

použiť na podporu činností refinancovania, 

ako je nahradenie existujúcich dohôd o 

úvere alebo iných foriem financovania 

investícií, ktoré už boli fyzicky ukončené 

alebo v plnej miere implementované k 

dátumu investičného rozhodnutia, ale skôr 

na podporu akéhokoľvek typu nových 

investícií v súlade so základnými cieľmi 

politiky. 

(41) Finančné nástroje by sa v žiadnom 

prípade nemali použiť na podporu činností 

refinancovania, ako je nahradenie 

existujúcich dohôd o úvere alebo iných 

foriem financovania investícií, ktoré už 

boli fyzicky ukončené alebo v plnej miere 

implementované k dátumu investičného 

rozhodnutia, ale skôr na podporu 

akéhokoľvek typu nových investícií v 

súlade so základnými cieľmi politiky. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 44 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(44) S cieľom riešiť osobitné potreby 

cieľových regiónov by riadiace orgány 

mali mať možnosť rozhodnúť o 

najvhodnejších možnostiach 

implementácie finančných nástrojov, 

pričom plne dodržiavajú uplatniteľné 

pravidlá štátnej pomoci a verejného 

obstarávania, ktoré sa už objasnili v 

programovom období 2014 – 2020. 

(44) S cieľom riešiť osobitné potreby 

cieľových regiónov by riadiace orgány 

mali mať možnosť rozhodnúť o 

najvhodnejších možnostiach 

implementácie finančných nástrojov, 

pričom plne dodržiavajú uplatniteľné 

pravidlá štátnej pomoci a verejného 

obstarávania, ktoré sa už objasnili v 

programovom období 2014 – 2020. Tento 

cieľ si vyžaduje určitú flexibilitu pri 

uplatňovaní pravidiel v oblasti štátnej 

podpory. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 46 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(46) S cieľom urýchliť začiatok 

implementácie programu by sa malo 

umožniť zachovanie vykonávacích 

opatrení z predchádzajúceho 

programového obdobia. Pokiaľ nie sú 

potrebné nové technológie, malo by sa 

zachovať používanie počítačového 

systému, ktorý už bol vytvorený na 

predchádzajúce programové obdobie a 

podľa potreby upravený. 

(46) S cieľom urýchliť implementáciu 

programu by sa malo umožniť zachovanie 

vykonávacích opatrení z predchádzajúceho 

programového obdobia. Pokiaľ nie sú 

potrebné nové technológie, malo by sa 

zachovať používanie počítačového 

systému, ktorý už bol vytvorený na 

predchádzajúce programové obdobie a 

podľa potreby upravený. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 52 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(52) Malo by byť možné znížiť 

požiadavky na overovanie a audit, ak 

existuje uistenie, že program funguje 

účinne počas posledných dvoch po sebe 

nasledujúcich rokov, pretože to dokazuje, 

že fondy sa implementujú účinne a 

efektívne počas dlhšieho obdobia. 

(52) Malo by byť možné znížiť 

požiadavky na overovanie a audit, ak 

existuje uistenie, že program funguje 

účinne počas posledných dvoch po sebe 

nasledujúcich rokov, pretože to dokazuje, 

že fondy sa implementujú účinne a 

efektívne počas dlhšieho obdobia, a to 

s cieľom znížiť administratívnu záťaž 

kladenú na kontrolné orgány. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 55 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(55) S cieľom znížiť administratívnu (55) S cieľom znížiť administratívnu 
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záťaž pre členské štáty, ako aj pre Komisiu 

by sa mal stanoviť povinný harmonogram 

štvrťročných žiadostí o platbu. Na platby 

Komisie by sa malo naďalej vzťahovať 10 

% zadržanie až do platby ročného zostatku 

účtov, keď Komisia bude môcť dospieť k 

záveru, že účty sú úplné, presné a pravdivé. 

záťaž pre členské štáty, ako aj pre Komisiu 

by sa mohlo zvážiť stanovenie povinného 

harmonogramu štvrťročných žiadostí o 

platbu. Na platby Komisie by sa malo 

naďalej vzťahovať 10 % zadržanie až do 

platby ročného zostatku účtov, keď 

Komisia bude môcť dospieť k záveru, že 

účty sú úplné, presné a pravdivé. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 57 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(57) Na úrovni členských štátov a 

Komisie by sa mali stanoviť a uplatňovať 

proporcionálne opatrenia v záujme ochrany 

finančných záujmov a rozpočtu Únie. 

Komisia by mala mať možnosť prerušiť 

lehotu na platbu, pozastaviť priebežné 

platby a uplatniť finančné opravy, pokiaľ 

sú splnené príslušné podmienky. Komisia 

by mala dodržať zásadu proporcionality 

tým, že zohľadní povahu, závažnosť a 

frekvenciu nezrovnalostí a ich finančné 

dôsledky pre rozpočet Únie. 

(57) Na úrovni členských štátov a 

Komisie by sa mali stanoviť a uplatňovať 

proporcionálne opatrenia v záujme ochrany 

finančných záujmov a rozpočtu Únie 

a s cieľom zaistiť kontrolované 

vynakladanie verejných finančných 

prostriedkov. Komisia by mala mať 

možnosť prerušiť lehotu na platbu, 

pozastaviť priebežné platby a uplatniť 

finančné opravy, pokiaľ sú splnené 

príslušné podmienky. Komisia by mala 

dodržať zásadu proporcionality tým, že 

zohľadní povahu, závažnosť a frekvenciu 

nezrovnalostí a ich finančné dôsledky pre 

rozpočet Únie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 61 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(61) Mali by sa stanoviť objektívne 

kritériá na určenie regiónov a oblastí 

oprávnených na získanie podpory z 

fondov. Na tieto účely by malo určenie 

regiónov a oblastí na úrovni Únie 

vychádzať zo spoločného systému 

klasifikácie regiónov zriadeného 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/200323 zmeneným nariadením 

Komisie (ES) č. 868/201424. 

(61) Mali by sa stanoviť objektívne a 

presné kritériá na určenie regiónov a 

oblastí oprávnených na získanie podpory z 

fondov. Na tieto účely by malo určenie 

regiónov a oblastí na úrovni Únie 

vychádzať zo spoločného systému 

klasifikácie regiónov zriadeného 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/200323 zmeneným nariadením 

Komisie (ES) č. 868/201424. 

__________________ __________________ 

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o 

zostavení spoločnej nomenklatúry 

územných jednotiek pre štatistické účely 

(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1). 

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o 

zostavení spoločnej nomenklatúry 

územných jednotiek pre štatistické účely 

(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1). 

24 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 868/2014 z 

8. augusta 2014, ktorým sa menia prílohy k 

nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej 

nomenklatúry územných jednotiek pre 

štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 241, 

13.8.2014, s. 1). 

24 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 868/2014 z 

8. augusta 2014, ktorým sa menia prílohy k 

nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej 

nomenklatúry územných jednotiek pre 

štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 241, 

13.8.2014, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 65 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(65) S cieľom zabezpečiť primeranú 

alokáciu na kategórie regiónov by celkové 

alokácie pre členské štáty v prípade menej 

rozvinutých, prechodných a rozvinutejších 

regiónov v zásade nemali byť prevoditeľné 

medzi kategóriami. Členské štáty by v 

záujme naplnenia svojich potrieb riešiť 

konkrétne výzvy napriek tomu mali mať 

možnosť požiadať o prevod z alokácií pre 

(65) S cieľom zabezpečiť primeranú 

alokáciu na kategórie regiónov by celkové 

alokácie pre členské štáty v prípade menej 

rozvinutých, prechodných a rozvinutejších 

regiónov v zásade nemali byť prevoditeľné 

medzi kategóriami. Členské štáty by v 

záujme naplnenia svojich potrieb riešiť 

konkrétne výzvy napriek tomu mali mať 

určitú flexibilitu, a teda možnosť požiadať 
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rozvinutejšie regióny alebo pre prechodné 

regióny na menej rozvinuté regióny a toto 

rozhodnutie by mali odôvodniť. S cieľom 

zabezpečiť dostatočné finančné zdroje pre 

menej rozvinuté regióny by sa mal stanoviť 

strop pre prevody na rozvinutejšie regióny 

alebo prechodné regióny. Nemal by byť 

možný prevod zdrojov medzi jednotlivými 

cieľmi. 

o prevod z alokácií pre rozvinutejšie 

regióny alebo pre prechodné regióny na 

menej rozvinuté regióny a toto rozhodnutie 

by mali odôvodniť. S cieľom zabezpečiť 

dostatočné finančné zdroje pre menej 

rozvinuté regióny by sa mal stanoviť strop 

pre prevody na rozvinutejšie regióny alebo 

prechodné regióny. Nemal by byť možný 

prevod zdrojov medzi jednotlivými cieľmi. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 66 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(66) V súvislosti s výnimočnými a 

osobitnými okolnosťami ostrova Írsko a 

vzhľadom na podporu spolupráce medzi 

jeho severnou a južnou časťou v rámci 

Veľkopiatkovej dohody by mal pokračovať 

cezhraničný program PEACE PLUS a mal 

by nadviazať na činnosť predošlých 

programov, Peace a INTERREG, medzi 

pohraničnými grófstvami Írska a 

Severného Írska. Vzhľadom na svoj 

praktický význam by sa mal tento program 

podporiť osobitnou alokáciou na ďalšiu 

podporu mierových akcií a akcií na 

zmierenie a takisto by mal program dostať 

primeraný podiel z alokácie pre Írsko v 

rámci cieľa Európska územná spolupráca 

(Interreg). 

(66) V súvislosti s výnimočnými a 

osobitnými okolnosťami ostrova Írsko a 

vzhľadom na podporu spolupráce medzi 

jeho severnou a južnou časťou v rámci 

Veľkopiatkovej dohody presahujúcej 

brexit a neistotu, ktorú vytvára, by mal 

pokračovať cezhraničný program PEACE 

PLUS a mal by nadviazať na činnosť 

predošlých programov, Peace a 

INTERREG, medzi pohraničnými 

grófstvami Írska a Severného Írska. 

Vzhľadom na svoj praktický význam by sa 

mal tento program podporiť osobitnou 

alokáciou na ďalšiu podporu mierových 

akcií a akcií na zmierenie a takisto by mal 

program dostať primeraný podiel z 

alokácie pre Írsko v rámci cieľa Európska 

územná spolupráca (Interreg). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Mireille D'Ornano 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 69 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(69) Okrem toho by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, 

pokiaľ ide o stanovenie kritérií na určenie 

prípadov nezrovnalostí, ktoré sa majú 

oznamovať, vymedzenie jednotkových 

nákladov, jednorazových platieb, 

paušálnych sadzieb a financovania, ktoré 

nie je spojené s nákladmi uplatniteľnými 

na všetky členské štáty, ako aj stanovenie 

bežných štandardizovaných metód výberu 

vzoriek. 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 37 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

37. „zabezpečenie odolnosti proti 

zmene klímy“ je proces, ktorým sa 

zabezpečí odolnosť infraštruktúry proti 

nepriaznivým vplyvom klímy v súlade s 

vnútroštátnymi pravidlami a 

usmerneniami, ak sú k dispozícii, alebo s 

medzinárodne uznávanými normami. 

37. „zabezpečenie odolnosti proti 

zmene klímy“ je proces, ktorým sa 

zabezpečí odolnosť infraštruktúry proti 

nepriaznivým vplyvom klímy v súlade s 

vnútroštátnymi pravidlami a 

usmerneniami, ak sú k dispozícii, alebo s 

medzinárodne uznávanými normami, 

a uplatňovanie zásady prvoradosti 

energetickej efektívnosti pri investíciách 

do infraštruktúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Davor Škrlec 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 37 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 37a. „zabezpečenie odolnosti 

z hľadiska životného prostredia 

a biodiverzity“ je štruktúrovaný proces 

zaisťovania účinného uplatňovania 

nástrojov na zabránenie vzniku 

škodlivých vplyvov výdavkov EÚ a na 

maximalizáciu ich prínosov pre stav 

životného prostredia a biodiverzity EÚ, 

a to na základe dokumentu Komisie 

s názvom Common Framework for 

Biodiversity Proofing of the EU Budget 

(Spoločný rámec pre preskúmanie 

rozpočtu EÚ z hľadiska biodiverzity) a v 

súlade s vnútroštátnymi pravidlami a 

usmerneniami, ak sú k dispozícii, alebo s 

medzinárodne uznávanými normami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ekologickejšia, nízkouhlíková 

Európa vďaka presadzovaniu čistej a 

spravodlivej energetickej transformácie, 

zelených a modrých investícií, obehového 

hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a 

prevencie a riadenia rizika; 

b) ekologickejšia, bezuhlíková Európa 

vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej 

energetickej transformácie, zelených a 

modrých investícií, obehového 

hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a 

prevencie a riadenia rizika; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Davor Škrlec 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) prepojenejšia Európa vďaka 

posilneniu mobility a regionálnej 

prepojenosti IKT; 

c) prepojenejšia Európa vďaka 

posilneniu mobility s nulovými emisiami a 

regionálnej prepojenosti IKT;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Regióny závislé od uhlíka 

postihnuté zmenou pracovných miest 

spôsobenou potrebným štrukturálnym 

prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo budú mať prístup 

k dodatočnej podpore na ciele možnosti 

politiky 2, aby sa uľahčil spravodlivý 

prechod. Zámerom je takéto regióny 

podporiť, a to najmä tie, ktoré nespĺňajú 

podmienky na podporu z Modernizačného 

fondu podľa smernice 2003/87/ES, a to 

presadzovaním prechodu do iného 

zamestnania, rekvalifikácie alebo 

zvyšovania úrovne zručností pracovníkov, 

vzdelávania, iniciatív v oblasti hľadania 

pracovných miest, ako aj vytvárania 

nových pracovných miest, napríklad 

prostredníctvom startupov, a to v úzkom 

dialógu a koordinácii so sociálnymi 

partnermi. Na financovanie tejto činnosti 

sa presunie 25 % rozpočtu Programu na 

podporu štrukturálnych reforiem do 

štrukturálnych fondov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  41 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty poskytujú informácie 

o podpore cieľov v oblasti životného 

prostredia a klímy pomocou metodiky 

založenej na typoch intervencií pre každý z 

fondov. Táto metodika spočíva v priradení 

konkrétneho koeficientu podpore 

poskytovanej na úrovni, ktorá odráža 

rozsah, v akom táto podpora prispieva k 

plneniu cieľov v oblasti životného 

prostredia a klímy. V prípade EFRR, ESF+ 

a Kohézneho fondu sú koeficienty 

priradené k dimenziám a kódom typov 

intervencií stanovených v prílohe I. 

3. Členské štáty zaistia zabezpečenie 

odolnosti svojich činností proti zmene 

klímy a z hľadiska životného prostredia 

a biodiverzity prostredníctvom všetkých 

procesov plánovania a implementácie. 

Poskytujú informácie o podpore cieľov v 

oblasti životného prostredia a klímy 

pomocou metodiky založenej na typoch 

intervencií pre každý z fondov. Táto 

metodika spočíva v priradení konkrétneho 

koeficientu podpore poskytovanej na 

úrovni, ktorá odráža rozsah, v akom táto 

podpora prispieva k plneniu cieľov v 

oblasti životného prostredia a klímy. V 

prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu 

sú koeficienty priradené k dimenziám a 

kódom typov intervencií stanovených v 

prílohe I. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) príslušné subjekty, ktoré zastupujú 

občiansku spoločnosť, partnerov z oblasti 

životného prostredia a orgány zodpovedné 

za podporu sociálneho začleňovania, 

základných práv, práv osôb zo zdravotným 

postihnutím, rodovej rovnosti a 

nediskriminácie. 

c) príslušné subjekty, ktoré zastupujú 

občiansku spoločnosť, partnerov z oblasti 

životného prostredia a orgány zodpovedné 

za podporu sociálneho začleňovania, 

začleňovania marginalizovaných komunít, 

základných práv, práv osôb zo zdravotným 

postihnutím, rodovej rovnosti a 

nediskriminácie.  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  43 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 6a 

 Horizontálne zásady 

 1. Pri implementácii fondov členské štáty, 

riadiace orgány a Komisia vo všetkých 

fázach implementácie rešpektujú 

horizontálne zásady vymedzené 

v článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii 

(Zmluva o EÚ) a v článkoch 7 až 11 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ) vrátane plnohodnotného 

uplatňovania hľadiska trvalo 

udržateľného rozvoja a zohľadňovania 

Charty základných práv Európskej únie. 

 2. Členské štáty, riadiace orgány 

a Komisia vo všetkých fázach 

implementácie dodržiavajú záväzok 

začleňovať požiadavky v oblasti ochrany 

životného prostredia a klímy podľa 

článku 11 ZFEÚ a zásadu „znečisťovateľ 

platí“ vymedzenú v článku 191 ods. 2 

ZFEÚ. 

 3. Členské štáty, riadiace orgány 

a Komisia počas celej prípravy 

a implementácie partnerských dohôd 

a programov najmä:  

 a) zohľadňujú potenciál investícií 

uskutočnených s prostriedkami z fondov 

v oblasti zmierňovania zmeny klímy 

a adaptácie na ňu a zabezpečujú ich 

odolnosť proti dôsledkom zmeny klímy 

a prírodným katastrofám ako zvýšené 

riziko záplav, sucha, tepelných vĺn, 

lesných požiarov a extrémneho počasia; 

 b) zabezpečujú, aby sa zohľadňovali 

a presadzovali rovnosť medzi mužmi 

a ženami a začleňovanie rodového 
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hľadiska, a to aj vo vzťahu 

k monitorovaniu, podávaniu správ 

a hodnoteniu;  

 c) zabezpečujú práva osôb so zdravotným 

postihnutím vrátane ich práva na 

prístupnosť v súlade s článkom 9 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím a v súlade 

s právom Únie, ktorým sa harmonizujú 

požiadavky na prístupnosť výrobkov 

a služieb  

 d) prijímajú vhodné kroky na zabránenie 

akejkoľvek diskriminácii na základe 

pohlavia, rasového alebo etnického 

pôvodu, náboženstva alebo viery, 

zdravotného postihnutia, veku alebo 

sexuálnej orientácie; 

 e) zabezpečujú, aby sa náležite 

zohľadňovali a presadzovali požiadavky 

v oblasti ochrany životného prostredia, 

efektívne vynakladanie zdrojov, zásada 

prvoradosti energetickej efektívnosti, 

zvyšovanie odolnosti v oblasti biodiverzity, 

odolnosť proti katastrofám 

a predchádzanie rizikám a ich riadenie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iiia) vysvetlenie toho, ako sú fondy 

zosúladené a ako prispievajú k plneniu 

cieľov, politík a opatrení, ktoré obsahujú 

národné plány v oblasti energetiky a klímy 

podľa nariadenia o riadení energetickej 

únie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  45 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) alokácie finančných zdrojov podľa 

priorít vrátane súm na roky 2026 a 2027; 

a) alokácie finančných zdrojov podľa 

priorít vrátane súm na roky 2026 a 2027, 

najmä so zreteľom na aktualizáciu 

národných plánov v oblasti energetiky 

a klímy podľa článku 13 nariadenia 

o riadení energetickej únie;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia môže požiadať členský štát, aby 

preskúmal príslušné programy a navrhol 

ich zmeny, ak je to nevyhnutné na podporu 

vykonávania príslušných odporúčaní Rady. 

Komisia môže požiadať členský štát, aby 

preskúmal príslušné programy a navrhol 

ich zmeny, ak je to nevyhnutné na podporu 

vykonávania príslušných odporúčaní pre 

jednotlivé krajiny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) podporiť vykonávanie príslušného 

odporúčania pre jednotlivú krajinu 
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prijatého v súlade s článkom 28 

nariadenia o riadení energetickej únie 

a adresovaného dotknutému členskému 

štátu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod vii a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 viia) výzvy a ciele identifikované 

v národných plánoch v oblasti energetiky 

a klímy podľa nariadenia o riadení 

energetickej únie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia posúdi programy a ich 

súlad s týmto nariadením a so špecifickými 

nariadeniami pre jednotlivé fondy, ako aj 

ich súlad s partnerskou dohodou. Vo 

svojom posúdení Komisia predovšetkým 

zohľadní príslušné odporúčania pre 

jednotlivé krajiny. 

1. Komisia posúdi programy a ich 

súlad s týmto nariadením a so špecifickými 

nariadeniami pre jednotlivé fondy, ako aj 

ich súlad s partnerskou dohodou. Vo 

svojom posúdení Komisia predovšetkým 

preskúma, či sa príslušné odporúčania pre 

jednotlivé krajiny riešia náležitým 

spôsobom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Davor Škrlec 
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Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Všetky rozhodnutia a podporné 

dokumenty monitorovacieho výboru sa 

zverejňujú na webovom sídle uvedenom 

v článku 44 ods. 1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 35a 

 Jednotné kontaktné miesto pre občanov  

 1. Členské štáty vytvoria jednotné 

kontaktné miesto s cieľom reagovať na 

akékoľvek otázky alebo požiadavky 

občanov EÚ vrátane prijímateľov 

týkajúce sa implementácie programu do 

troch mesiacov odo dňa oznámenia 

rozhodnutia o schválení programu 

dotknutému členskému štátu. 

 Členský štát môže zriadiť jedno jednotné 

kontaktné miesto pokrývajúce viac než 

jeden program. 

 2. Jednotné kontaktné miesto poskytuje 

občanom EÚ celostné poradenstvo 

týkajúce sa implementácie programu 

vrátane výziev na predkladanie projektov 

a rieši akékoľvek sťažnosti na 

implementáciu programu, najmä pokiaľ 

ide o jeho súlad s inými politikami 

a požiadavkami EÚ, napríklad s politikou 

v oblasti životného prostredia a klímy. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  52 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 67 – odsek 3 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) zabezpečí, aby investície do 

infraštruktúry boli odolné proti zmene 

klímy a mali očakávanú životnosť 

minimálne päť rokov. 

j) zabezpečí, aby investície do 

infraštruktúry boli odolné proti zmene 

klímy a z hľadiska životného prostredia a 

biodiverzity a mali očakávanú životnosť 

minimálne päť rokov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – tabuľka 1 – podnadpis 2 

 

 

Text predložený Komisiou 

CIEĽ POLITIKY 2: EKOLOGICKEJŠIA, NÍZKOUHLÍKOVÁ EURÓPA VĎAKA 

PRESADZOVANIU ČISTEJ A SPRAVODLIVEJ ENERGETICKEJ TRANSFORMÁCIE, 

ZELENÝCH A MODRÝCH INVESTÍCIÍ, OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA, 

ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY A PREVENCIE A RIADENIA RIZIKA 

024 
Energetická efektívnosť a demonštračné projekty v 

MSP a podporné opatrenia 
100 % 40 % 

025 

Obnova existujúcich obytných budov s cieľom 

zabezpečiť energetickú efektívnosť, demonštračné 

projekty a podporné opatrenia 

100 % 40 % 

026 

Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 

energetickú efektívnosť, demonštračné projekty a 

podporné opatrenia 

100 % 40 % 

027 

Podpora podnikom, ktoré poskytujú služby 

prispievajúce k nízkouhlíkovému hospodárstvu a 

odolnosti proti zmene klímy 

100 % 40 % 

028 Energia z obnoviteľných zdrojov: veterná 100 % 40 % 

029 Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná 100 % 40 % 

030 Energia z obnoviteľných zdrojov: z biomasy 100 % 40 % 
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031 Energia z obnoviteľných zdrojov: morská 100 % 40 % 

032 
Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane 

geotermálnej energie) 
100 % 40 % 

033 

Inteligentné systémy distribúcie energie so strednými 

a nízkymi úrovňami napätia (vrátane inteligentných 

sietí a systémov IKT) a s tým súvisiace uskladnenie 

100 % 40 % 

034 
Vysoko účinná kogenerácia, diaľkové vykurovanie a 

chladenie 
100 % 40 % 

035 

Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 

predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich 

riadenie: povodne (vrátane zvyšovania povedomia, 

civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na 

zvládanie katastrof) 

100 % 100 % 

036 

Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 

predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich 

riadenie: požiare (vrátane zvyšovania povedomia, 

civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na 

zvládanie katastrof) 

100 % 100 % 

037 

Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 

predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich 

riadenie: iné, napríklad búrky a sucho (vrátane 

zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov 

a infraštruktúr na zvládanie katastrof) 

100 % 100 % 

038 

Prevencia a riadenie prírodných rizík nesúvisiacich s 

klímou (napr. zemetrasenia) a rizík súvisiacich s 

ľudskou činnosťou (napr. technologické havárie) 

vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a 

systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof 

0 % 100 % 

039 

Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, 

čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a 

distribúciu, opatrenia na zlepšenie efektívnosti, 

zásobovanie pitnou vodou) 

0 % 100 % 

040 

Vodné hospodárstvo a ochrana vodných zdrojov 

(vrátane manažmentu povodia, osobitných opatrení 

na prispôsobenie sa zmene klímy, opätovné použitie, 

znižovania únikov) 

40 % 100 % 

041 Zber a úprava odpadovej vody 0 % 100 % 

042 
Nakladanie s odpadom z domácností: opatrenia na 

prevenciu, minimalizáciu, triedenie, recykláciu 
0 % 100 % 

043 

Nakladanie s odpadom z domácností: opatrenia na 

mechanické biologické spracovanie, tepelné 

spracovanie 

0 % 100 % 

044 
Nakladanie s komerčným, priemyselným alebo 

nebezpečným odpadom 
0 % 100 % 

045 
Podpora používania recyklovaných materiálov ako 

surovín 
0 % 100 % 

046 
Ozdravovanie priemyselných lokalít a 

kontaminovanej pôdy 
0 % 100 % 
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047 
Podpora výrobných postupov šetrných k životnému 

prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov v MSP 
40 % 40 % 

048 
Opatrenia týkajúce sa kvality ovzdušia a zníženia 

hluku 
40 % 100 % 

049 
Ochrana, obnova a udržateľné využívanie lokalít 

sústavy Natura 2000 
40 % 100 % 

050 Ochrana prírody a biodiverzity, zelená infraštruktúra 40 % 100 % 

 

Pozmeňujúci návrh 

CIEĽ POLITIKY 2: EKOLOGICKEJŠIA, NÍZKOUHLÍKOVÁ EURÓPA VĎAKA 

PRESADZOVANIU ČISTEJ A SPRAVODLIVEJ ENERGETICKEJ TRANSFORMÁCIE, 

ZELENÝCH A MODRÝCH INVESTÍCIÍ, OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA, 

ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY A PREVENCIE A RIADENIA RIZIKA 

024 
Energetická efektívnosť a demonštračné projekty v 

MSP a podporné opatrenia 
100 % 40 % 

025 

Obnova existujúcich obytných budov s cieľom 

zabezpečiť energetickú efektívnosť, demonštračné 

projekty a podporné opatrenia 

100 % 40 % 

026 

Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 

energetickú efektívnosť, demonštračné projekty a 

podporné opatrenia 

100 % 40 % 

027 

Podpora podnikom, ktoré poskytujú služby 

prispievajúce k nízkouhlíkovému hospodárstvu a 

odolnosti proti zmene klímy 

100 % 40 % 

028 Energia z obnoviteľných zdrojov: veterná 100 % 40 % 

029 Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná 100 % 40 % 

030 Energia z obnoviteľných zdrojov: z biomasy 100 % 40 % 

031 Energia z obnoviteľných zdrojov: morská 100 % 40 % 

032 
Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane 

geotermálnej energie) 
100 % 40 % 

033 

Inteligentné systémy distribúcie energie so strednými 

a nízkymi úrovňami napätia (vrátane inteligentných 

sietí a systémov IKT) a s tým súvisiace uskladnenie 

100 % 40 % 

034 
Vysoko účinná kogenerácia, diaľkové vykurovanie a 

chladenie 
100 % 40 % 

035 

Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 

predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich 

riadenie: povodne (vrátane zvyšovania povedomia, 

civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na 

zvládanie katastrof) 

100 % 100 % 

036 

Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 

predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich 

riadenie: požiare (vrátane zvyšovania povedomia, 

civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na 

zvládanie katastrof) 

100 % 100 % 
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037 

Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 

predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich 

riadenie: iné, napríklad búrky a sucho (vrátane 

zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov 

a infraštruktúr na zvládanie katastrof) 

100 % 100 % 

038 

Prevencia a riadenie prírodných rizík nesúvisiacich s 

klímou (napr. zemetrasenia) a rizík súvisiacich s 

ľudskou činnosťou (napr. technologické havárie) 

vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a 

systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof 

0 % 100 % 

039 

Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, 

čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a 

distribúciu, opatrenia na zlepšenie efektívnosti, 

zásobovanie pitnou vodou) 

0 % 100 % 

040 

Vodné hospodárstvo a ochrana vodných zdrojov 

(vrátane manažmentu povodia, osobitných opatrení 

na prispôsobenie sa zmene klímy, opätovné použitie, 

znižovania únikov) 

40 % 100 % 

041 Zber a úprava odpadovej vody 0 % 100 % 

042 
Nakladanie s odpadom z domácností: opatrenia na 

prevenciu, minimalizáciu, triedenie, recykláciu 
0 % 100 % 

X Príspevok k sebestačnosti EÚ v oblasti surovín 0 % 100 % 

X 
Príspevok recyklovaných materiálov k dopytu po 

surovinách 
0 % 100 % 

044 
Nakladanie s komerčným, priemyselným alebo 

nebezpečným odpadom 
0 % 100 % 

045 
Podpora používania recyklovaných materiálov ako 

surovín 
0 % 100 % 

046 
Ozdravovanie priemyselných lokalít a 

kontaminovanej pôdy 
0 % 100 % 

047 
Podpora výrobných postupov šetrných k životnému 

prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov v MSP 
40 % 40 % 

048 
Opatrenia týkajúce sa kvality ovzdušia a zníženia 

hluku 
40 % 100 % 

049 
Ochrana, obnova a udržateľné využívanie lokalít 

sústavy Natura 2000 
40 % 100 % 

050 Ochrana prírody a biodiverzity, zelená infraštruktúra 40 % 100 % 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 
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 Príloha I – tabuľka 1 – podnadpis 2 – riadok 27 

 

 

Text predložený Komisiou 

 

077 Infraštruktúra pre alternatívne palivá 
100 

% 
40 % 

 

Pozmeňujúci návrh 

 

077 
Nabíjacia infraštruktúra pre vozidlá s nulovými 

emisiami  

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – tabuľka 1 – podnadpis 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou 

 

Pozmeňujúci návrh 

Účinné uplatňovanie a implementovanie 

environmentálnej politiky EÚ 

Sú zavedené mechanizmy monitorovania 

na zaistenie súladu s environmentálnou 

politikou EÚ, ktoré zahŕňajú: 

 1. opatrenia a dostatočnú administratívnu 

kapacitu na zaistenie overovania súladu 

operácií podporených z fondov 

s environmentálnou politikou EÚ, najmä 

so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do 

roku 2020, smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (EIA), 

smernicou Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES (SEA), smernicou 

Rady 92/43/EHS a smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2009/147/ES; 
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 2. opatrenia na zabezpečenie odbornej 

prípravy a šírenia informácií pre 

pracovníkov zapojených do 

implementovania fondov so zreteľom na 

environmentálnu politiku EÚ; 

 3. opatrenia v súlade s inštitucionálnym 

a právnym rámcom členských štátov na 

zapájanie organizácií občianskej 

spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti 

ochrany a obnovy životného prostredia, 

do celej prípravy a implementácie 

programov. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  56 

Davor Škrlec 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – tabuľka 1 – podnadpis 4 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou 

 

Pozmeňujúci návrh 

Sú zavedené účinné mechanizmy na 

presadzovanie rodovej rovnosti, ktoré 

zahŕňajú: 

1. opatrenia v súlade s inštitucionálnym 

a právnym rámcom členských štátov na 

zapájanie orgánov zodpovedných za 

rodovú rovnosť do celej prípravy 

a implementácie programov; 

 2. opatrenia na zabezpečenie odbornej 

prípravy a šírenia informácií pre 

pracovníkov zapojených do 

implementovania fondov so zreteľom na 

rodovú rovnosť, uplatňovanie hľadiska 

rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Davor Škrlec 
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Návrh nariadenia 

Príloha IV – tabuľka 1 – podnadpis 2 – riadok 1 

 

 

Text predložený Komisiou 

    

2. Ekologickejšia, 

nízkouhlíková 
Európa vďaka 

presadzovaniu 

čistej a 

spravodlivej 

energetickej 

transformácie, 

zelených a 

modrých 

investícií, 

obehového 

hospodárstva, 

adaptácie na 

zmenu klímy a 

prevencie a 

riadenia rizika 

EFRR a 

Kohézny fond:  

 2.1. Podpora 

opatrení na 

zvýšenie 

energetickej 

efektívnosti 

Strategický 

politický rámec na 

podporu obnovy 

budov na bývanie 

a nebytových 

budov s cieľom 

zabezpečiť 

energetickú 

efektívnosť 

1. V súlade s 

požiadavkami 

smernice 

2010/31/EÚ o 

energetickej 

hospodárnosti 

budov je 

zavedená 

vnútroštátna 

dlhodobá 

stratégia na 

podporu obnovy 

vnútroštátneho 

fondu budov na 

bývanie a 

nebytových 

budov, ktorá: 

 a) obsahuje 

orientačné 

čiastkové ciele na 

roky 2030, 2040 

a cieľové hodnoty 

na rok 2050; 

 b) poskytuje 

orientačný 

harmonogram 

rozpočtových 

zdrojov na 

podporu 

implementácie 

stratégie; 

 c) vymedzuje 

účinné 

mechanizmy na 

podporu investícií 

do obnovy budov. 

 2. Opatrenia na 

zvýšenie 

energetickej 

efektívnosti s 
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cieľom dosiahnuť 

požadované 

úspory energie. 

Pozmeňujúci návrh 

2. Ekologickejšia, 

bezuhlíková 
Európa vďaka 

presadzovaniu 

čistej a 

spravodlivej 

energetickej 

transformácie, 

zelených a 

modrých 

investícií, 

obehového 

hospodárstva, 

adaptácie na 

zmenu klímy a 

prevencie a 

riadenia rizika 

EFRR a 

Kohézny fond: 

2.1. Podpora 

zelenej 

infraštruktúry v 

mestskom 

prostredí a 

znižovanie 

znečistenia 

ovzdušia, vody a 

pôdy, hlukového 

znečistenia 

a svetelného 

znečistenia 

Účinné 

presadzovanie 

ekologickej 

infraštruktúry 

a kvality ovzdušia 

v mestskom 

prostredí 

1. V súlade s 

požiadavkami 

smernice 

2010/31/EÚ o 

energetickej 

hospodárnosti 

budov je 

zavedená 

vnútroštátna 

dlhodobá 

stratégia na 

podporu obnovy 

vnútroštátneho 

fondu budov na 

bývanie a 

nebytových 

budov, ktorá: 

 a) obsahuje 

orientačné 

čiastkové ciele na 

roky 2030, 2040 

a cieľové hodnoty 

na rok 2050; 

 b) poskytuje 

orientačný 

harmonogram 

rozpočtových 

zdrojov na 

podporu 

implementácie 

stratégie; 

 c) vymedzuje 

účinné 

mechanizmy na 

podporu investícií 

do obnovy budov. 

 2. Opatrenia na 

zvýšenie 

energetickej 

efektívnosti s 

cieľom dosiahnuť 

požadované 

úspory energie. 
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 Sú zavedené 

plány kvality 

ovzdušia podľa 

článku 23 

smernice 

2008/50/ES 

zahŕňajúce 

vhodné opatrenia 

na riešenie 

potenciálneho 

prekračovania 

hraničných 

hodnôt 

uvedených 

v prílohách XI 

a XIV k smernici 

2008/50/ES. 

Or. en 

 

 


