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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné informácie

Doterajší vplyv politiky súdržnosti na rozvoj dopravnej infraštruktúry a tým na sociálno-
ekonomický rozvoj krajín Európskej únie je jednoznačne pozitívny. Európske fondy majú 
silný vplyv na hospodársky rast, investičnú aktivitu, trhy práce a tiež na rozvoj jednotného 
európskeho dopravného priestoru a na vnútornú a vonkajšiu udržateľnosť hospodárstiev 
členských štátov. Realizácia politiky súdržnosti prispieva nielen k preklenutiu priepasti medzi 
jednotlivými členskými štátmi, ale aj k zníženiu rozdielov v rozvoji regiónov.

Výsledky výskumu jasne ukazujú, že vďaka štrukturálnym a investičným fondom dochádza 
k zrýchleniu rastu HDP a ku konvergencii ekonomík členských štátov. Európske fondy 
prinášajú aj zjavný nárast zamestnanosti v najmenej rozvinutých regiónoch a pokles miery 
nezamestnanosti na úrovni jednotlivých krajín. 

Politika súdržnosti skutočne podporuje vytváranie nových pracovných miest a financuje 
programy zvyšovania kvalifikácie pracovníkov, čo uľahčuje prispôsobovanie sa meniacim sa 
podmienkam zamestnávania na trhu práce. Politika súdržnosti a jej nástroje naďalej patria 
medzi hlavné hnacie sily rozvoja v mnohých členských štátoch EÚ. Kohézny fond najviac 
spomedzi finančných nástrojov prispieva k plneniu cieľov konvergencie, a to realizáciou 
strategických projektov v oblasti životného prostredia a sietí TEN-T.

Komisia 29. mája 2018 uverejnila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR), 
Európskom sociálnom fonde plus (ESF+), Kohéznom fonde (KF) a Európskom námornom a 
rybárskom fonde (ENRF) a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a 
migráciu (AMIF), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza 
(BMVI), ďalej len „rámcové nariadenie“. Hlavným cieľom tohto aktu je zefektívniť a 
harmonizovať pravidlá využívania fondov zdieľaného riadenia v rokoch 2021 – 2027. 

V návrhu nariadenia sa uvádza rozpočet na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo 
výške 330,6 mld. EUR. Táto suma zahŕňa 41,394 mld. EUR pre Kohézny fond a 10 mld. EUR 
je vyhradených pre Nástroj na prepájanie Európy. 

Stanovisko spravodajcu

So zreteľom na značne technickú a podrobnú povahu nového návrhu sa spravodajca zameral 
predovšetkým na tie aspekty, ktoré priamo ovplyvňujú investície do dopravy.

Spravodajca súhlasí s hlavným cieľom, ktorý je dôvodom vypracovania rámcového 
nariadenia, t. j. s potrebou výrazne znížiť zbytočnú administratívnu záťaž pri súčasnom 
zabezpečení vysokej miery istoty, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť výdavkov. Podľa 
spravodajcu je potrebné zaviesť flexibilnejšie postupy s cieľom prispôsobiť zásady 
využívania existujúcich programov meniacim sa ekonomickým potrebám a podmienkam a 
lepšie zosúladiť programy s prioritami EÚ.

Spravodajca sa domnieva, že stále existuje priestor na zjednodušenie a racionalizáciu 
implementácie, ktorý Komisia doteraz nevyužila. Napríklad niektoré riešenia vypracované v 
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čase poslednej zmeny nariadenia č. 1303/2013 (tzv. omnibus) Komisia nezohľadnila 
v predloženom návrhu. Okrem toho nie všetky riešenia, ktoré Komisia navrhla, budú slúžiť 
uvedeným cieľom.

Pokiaľ ide o zdroje prevedené z Kohézneho fondu na Nástroj na prepájanie Európy, 30 % 
týchto súm sa okamžite sprístupní všetkým štátom poberajúcim podporu z Kohézneho fondu 
na súťažnom základe a 70 % sa vyčlení na vnútroštátne finančné balíky, zatiaľ čo v rokoch 
2014 – 2020 sa všetky prostriedky Kohézneho fondu vyčlenili na vnútroštátne finančné balíky 
s 3-ročnou lehotou na použitie prostriedkov v rámci balíkov a až neskôr sa sprístupnili na 
súťažnom základe. 

Spravodajca nepodporuje návrh, aby sa všetkým členským štátom, ktoré sú oprávnené na 
podporu z Kohézneho fondu, okamžite sprístupnilo 30 % zdrojov prevedených z alokácie 
Kohézneho fondu na Nástroj na prepojenie Európy. Podľa spravodajcu by sa celková suma vo 
výške 10 miliárd EUR prevedených z Kohézneho fondu na Nástroj na prepájanie Európy 
mala rozdeliť medzi vnútroštátne finančné balíky úmerne k príspevku jednotlivých členských 
štátov, ktoré možno použiť v stanovenom období. Takéto riešenie funguje v rámci súčasného 
finančného výhľadu a neexistujú objektívne ani praktické dôvody na zníženie objemu 
vnútroštátnych finančných balíkov na 70 %.

Komisia zároveň navrhuje znížiť mieru spolufinancovania na 70 % (zo súčasných 85 %) v 
prípade menej rozvinutých regiónov, čo si bude vyžadovať, aby sa vnútroštátne finančné 
prostriedky viac ako doposiaľ vyčleňovali na vykonávanie programov realizovaných v rámci 
zdrojov prevedených z Kohézneho fondu. 

To znamená, že veľké investície do dopravnej infraštruktúry realizované v rámci zdrojov 
prevedených z Kohézneho fondu si budú vyžadovať vyšší príspevok zo štátneho rozpočtu. 
Toto riešenie znemožní realizovať mnohé investície súbežne a negatívne ovplyvní najmä 
investície v odvetví dopravy, ktoré sú veľmi kapitálovo náročné a väčšina z nich by sa 
neuskutočnila bez doposiaľ používaného spolufinancovania. Navrhované zníženie úrovne 
spolufinancovania z Kohézneho fondu a zvýšenie vnútroštátneho spolufinancovania nielenže 
nezväčší pocit zodpovednosti členských štátov, ale zablokuje realizáciu mnohých projektov v 
oblasti infraštruktúry. 

Európska komisia navrhuje nahradiť v súčasnosti platné pravidlo n + 3 pravidlom n + 2. 
Pravidlo n + 3, z ktorého majú osobitný prospech zložité obrovské viacročné investičné 
projekty vytvárajúce veľké výdavky, stanovuje nevyhnutné časové rámce pre všetky fázy 
životného cyklu projektov. Medzi takéto projekty patria práve dopravné projekty. Pravidlo n 
+ 2 nezaručuje zrýchlenie investičného procesu, iba sprísňuje sankcie pre členské štáty, ktoré 
neosvedčujú prostriedky primeraným tempom. V dôsledku toho sa zachovanie tempa 
realizácie programov, ktoré stanovuje pravidlo n + 2, môže ukázať ako nemožné a krajiny 
prídu o značnú časť alokácie.

Spravodajca je tiež znepokojený plánovaným znížením zdrojov z Kohézneho fondu a tým, že 
sa upustilo od zabezpečenia 1/3 podielu tohto fondu na celkovej alokácii. Navrhlo sa, aby sa 
Kohéznemu fondu na roky 2021 – 2027 pridelili finančné prostriedky vo výške 
41,4 mld. EUR v porovnaní so sumou 75,8 mld. EUR v súčasnom období, čo predstavuje 
reálny pokles až o 45 %. Súčasne sa však hrubý národný dôchodok na obyvateľa v krajinách, 
ktoré sú príjemcami prostriedkov z Kohézneho fondu, nezvýšil o rovnakú mieru. Takže 
výrazné zníženie zdrojov Kohézneho fondu ohraničí schopnosť uspokojiť potrebu veľkých 
investícií do základnej dopravnej infraštruktúry v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky 
z Kohézneho fondu.
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Spravodajca okrem toho vznáša námietky proti navrhovanému zoznamu základných 
podmienok, uvedenému v prílohe k nariadeniu, najmä čo sa týka odvetvia dopravy. 
Pochybnosti vyvoláva potreba, aby sa v dokumente týkajúcom sa komplexného plánovania 
dopravy zohľadnili informácie o rozpočtových prostriedkoch nevyhnutných na pokrytie 
prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu existujúcej a naplánovanej infraštruktúry. 

Spravodajca taktiež vyjadruje pochybnosti nad súvislosťou medzí čerpaním zdrojov EÚ a 
zásadou právneho štátu. Očakávané výsledky by v tejto súvislosti mohli priniesť iba 
objektívne, nespolitizované a nediskriminačné kritériá. Spravodajca zároveň poznamenáva, že 
Komisiou predstavený návrh nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát, v členských štátoch nespĺňa uvedené kritériá. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Financovanie politiky súdržnosti 
na obdobie 2021 – 2027 by sa malo zvýšiť, 
ako sa uvádza v uznesení prijatom 
Európskym parlamentom, alebo by aspoň 
malo zostať na rovnakej úrovni ako v 
súčasnom viacročnom finančnom rámci.

Pozmeňujúci návrh 2Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien, nepriamej implementácie a 

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien, nepriamej implementácie a 
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zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
právny štát, v členských štátoch, keďže 
dodržiavanie zásad právneho štátu je 
základným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú opatrení prepájajúcich účinnosť 
finančných prostriedkov s riadnou 
správou hospodárskych záležitostí a
ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
právny štát, v členských štátoch, keďže 
dodržiavanie riadnej správy 
hospodárskych záležitostí a zásad 
právneho štátu je základným 
predpokladom správneho a účinného
finančného riadenia finančných
prostriedkov EÚ.

Pozmeňujúci návrh 3

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 so 
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 
dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja fondy 
prispejú k začleneniu spravodlivej 
energetickej transformácie a opatrení 
v oblasti klímy s cieľom dosiahnuť 
celkový cieľ aspoň 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu boja proti zmene
klímy v období VRF na roky 2021 – 2027 
a cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však 
do roku 2027. Má sa to dosiahnuť okrem 
iného reštrukturalizáciou uhoľných 
banských regiónov a pomocou fondu pre 
spravodlivú transformáciu sektora 
energetiky.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Financovanie politiky súdržnosti v 
rokoch 2021 – 2027 by sa malo zachovať 
aspoň na úrovni rozpočtu na roky 2014 –
2020, čo umožní realizovať základné ciele 
politiky a veľké investičné projekty a 
znížiť rozdiely v úrovni rozvoja medzi 
regiónmi.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) inteligentnejšia Európa vďaka 
presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej 
transformácie hospodárstva;

a) konkurencieschopná,
inteligentnejšia a udržateľná Európa 
posilnením jej hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti, znížením národných 
a regionálnych sociálno-ekonomických 
asymetrií a presadzovaním inovatívnej a 
inteligentnej transformácie hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 6

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, nízkouhlíková 
Európa vďaka presadzovaniu čistej a 
spravodlivej energetickej transformácie, 
zelených a modrých investícií, obehového 
hospodárstva, adaptácie na štrukturálne 
zmeny a na zmenu klímy a prevencie a 
riadenia rizika;

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prepojenejšia Európa vďaka 
posilneniu mobility a regionálnej 
prepojenosti IKT;

c) viac a lepšie prepojená Európa 
posilnením udržateľnej dopravy, 
bezpečnej a inteligentnej mobility, 
intermodality, interoperability, najmä 
v odvetví dopravy, ako aj regionálnej 
prepojenosti IKT vrátane znižovania 
izolácie najvzdialenejších regiónov 
investovaním do ich dostupnosti a 
presadzovaním ekologickej mobility.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) súdržnejšia Európu podporou 
integrácie ľudí so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže realizovať 
spoluprácu najvzdialenejších regiónov v 
rámci cieľa Európska územná spolupráca 
(Interreg) v rámci nepriameho riadenia.

3. Komisia môže s predchádzajúcim 
súhlasom strán realizovať spoluprácu 
najvzdialenejších regiónov v rámci cieľa 
Európska územná spolupráca (Interreg) v 
rámci nepriameho riadenia.

Odôvodnenie

Objasnenie v súlade s článkom 60 návrhu nariadenia (EÚ) COM(2018)0374 o cieli Európska 
územná spolupráca (Interreg). 

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
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Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia aspoň raz za rok 
vykonávanie programov prekonzultuje s 
organizáciami, ktoré zastupujú partnerov 
na úrovni Únie.

4. Komisia aspoň raz za rok 
vykonávanie programov prekonzultuje s 
organizáciami, ktoré zastupujú partnerov 
na úrovni Únie, a o výsledku podá správu 
Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát predloží partnerskú 
dohodu Komisii pred predložením prvého 
programu alebo súčasne s ním.

2. Členský štát predloží partnerskú 
dohodu Komisii pred predložením prvého 
programu alebo súčasne s ním, najneskôr 
však do 31. decembra 2021.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vybrané ciele politiky spolu s 
uvedením a odôvodnením fondov a 
programov, ktoré budú sledovať tieto ciele 
politiky, a v prípade potreby aj 
odôvodnenie rozhodnutia použiť spôsob 
čerpania z fondu InvestEU, s prihliadnutím 
na príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny;

a) vybrané ciele politiky spolu s 
uvedením a odôvodnením fondov a 
programov, ktoré budú sledovať tieto ciele 
politiky, a v prípade potreby aj 
odôvodnenie rozhodnutia použiť spôsob 
čerpania z fondu InvestEU, s prihliadnutím 
na okrem iných príslušné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia posúdi partnerskú dohodu 1. Komisia posúdi partnerskú dohodu 
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a jej súlad s týmto nariadením a s 
pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo 
svojom posúdení Komisia predovšetkým 
zohľadní príslušné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny.

a jej súlad s týmto nariadením a s 
pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo 
svojom posúdení Komisia predovšetkým 
zohľadní ustanovenia článkov 4 a 8 a 
prípadne príslušné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže vzniesť pripomienky 
do troch mesiacov od dátumu predloženia 
partnerskej dohody členským štátom.

2. Komisia môže vzniesť pripomienky 
do dvoch mesiacov od dátumu predloženia 
partnerskej dohody členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členský štát partnerskú dohodu 
preskúma, pričom zohľadní pripomienky 
Komisie.

3. Do jedného mesiaca členský štát 
partnerskú dohodu preskúma, pričom 
zohľadní pripomienky doručené od
Komisie.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia formou vykonávacieho 
aktu prijme rozhodnutie o schválení 
partnerskej dohody najneskôr do štyroch 
mesiacov odo dňa, keď dotknutý členský 
štát predložil túto partnerskú dohodu. 
Partnerská dohoda sa nemení.

4. Komisia formou vykonávacieho 
aktu prijme rozhodnutie o schválení 
partnerskej dohody najneskôr do štyroch 
mesiacov odo dňa, keď dotknutý členský 
štát prvýkrát predložil túto partnerskú 
dohodu. Partnerská dohoda sa nemení.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Sumy uvedené v odseku 1 sa 
použijú v rámci vhodného okna nástroja 
InvestEU na projekty realizované 
príslušným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Rozsah a úroveň pozastavenia 
záväzkov alebo platieb, ktoré sa má uložiť, 
musia byť primerané, musia dodržiavať 
rovnosť zaobchádzania medzi členskými 
štátmi a zohľadňovať hospodárske a 
sociálne okolnosti v dotknutom členskom 
štáte, najmä mieru nezamestnanosti, mieru 
chudoby a sociálneho vylúčenia v 
dotknutom členskom štáte vo vzťahu k 
priemeru Únie a vplyv pozastavenia na 
hospodárstvo dotknutého členského štátu. 
Vplyv pozastavení na programy kritického 
významu na riešenie nepriaznivých 
ekonomických alebo sociálnych 
podmienok je osobitným faktorom, ktorý 
sa zohľadňuje.

9. Rozsah a úroveň pozastavenia 
záväzkov alebo platieb, ktoré sa má uložiť, 
musia byť primerané, musia dodržiavať 
rovnosť zaobchádzania medzi členskými 
štátmi a zohľadňovať hospodárske a 
sociálne okolnosti v dotknutom členskom 
štáte, najmä mieru nezamestnanosti, mieru 
chudoby a sociálneho vylúčenia v 
dotknutom členskom štáte vo vzťahu k 
priemeru Únie a vplyv pozastavenia na 
hospodárstvo dotknutého členského štátu. 
Vplyv pozastavení na programy kritického 
významu na riešenie nepriaznivých 
štrukturálnych, ekonomických alebo 
sociálnych podmienok, ako sú podmienky 
v najvzdialenejších regiónoch, je 
osobitným faktorom, ktorý sa zohľadňuje.

Odôvodnenie

Vzhľadom na štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov, ktorá 
má za následok dodatočné obmedzenia a náklady na ich rozvoj, sa im v článku 349 ZFEÚ 
poskytuje osobitný štatút. Prepojenie politiky súdržnosti s európskym semestrom nemôže viesť 
k pozastaveniu záväzkov alebo platieb v regiónoch, ak došlo k porušeniu povinností zo strany 
štátu a nie regiónov.

Pozmeňujúci návrh 19
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Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) súvisiace typy akcií vrátane 
zoznamu plánovaných operácií 
strategického významu a ich očakávaného 
príspevku k splneniu týchto cieľov a v 
prípade potreby aj k realizácii 
makroregionálnych stratégií a stratégií pre 
morské oblasti;

i) súvisiace typy akcií vrátane 
zoznamu plánovaných operácií 
strategického významu a ich očakávaného 
príspevku k splneniu týchto cieľov a v 
prípade potreby aj k realizácii 
makroregionálnych stratégií a stratégií pre 
morské oblasti a časový plán;

Pozmeňujúci návrh 20

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 zohľadní
ustanovenia článkov 4 a 8 a prípadne
príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže vzniesť svoje 
pripomienky do troch mesiacov od dátumu 
predloženia programu členským štátom.

2. Komisia môže vzniesť svoje 
pripomienky do dvoch mesiacov od 
dátumu predloženia programu členským 
štátom.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členský štát program preskúma, 
pričom zohľadní pripomienky Komisie.

3. Členský štát program preskúma, 
pričom zohľadní pripomienky doručené od 
Komisie.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia formou vykonávacieho 
aktu prijme rozhodnutie o schválení 
programu najneskôr do šiestich mesiacov 
odo dňa, keď bol tento program predložený 
členským štátom.

4. Komisia formou vykonávacieho 
aktu prijme rozhodnutie o schválení 
programu najneskôr do štyroch mesiacov 
odo dňa, keď bol tento program prvýkrát
predložený členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia posúdi zmenu a jej súlad s 
týmto nariadením a so špecifickými 
nariadeniami pre jednotlivé fondy vrátane 
požiadaviek na úrovni členských štátov a 
svoje pripomienky môže predložiť do 
troch mesiacov od predloženia zmeneného 
programu.

2. Komisia posúdi zmenu a jej súlad s 
týmto nariadením a so špecifickými 
nariadeniami pre jednotlivé fondy vrátane 
požiadaviek na úrovni členských štátov a 
svoje pripomienky môže predložiť do 
dvoch mesiacov od predloženia zmeneného 
programu.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členský štát zmenený program 
preskúma, pričom zohľadní pripomienky 
Komisie.

3. Do jedného mesiaca členský štát 
zmenený program preskúma, pričom 
zohľadní pripomienky doručené od
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Komisie.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia schváli zmenu programu 
najneskôr 6 mesiacov po jeho predložení 
členským štátom.

4. Komisia schváli zmenu programu 
najneskôr 4 mesiacov po jeho prvom
predložení členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V súvislosti s najvzdialenejšími 
regiónmi môže členský štát môže počas 
programového obdobia previesť 
maximálne 10 % počiatočnej alokácie na 
prioritu a maximálne do výšky 5 % 
programového rozpočtu na inú prioritu v 
rámci rovnakého fondu z rovnakého 
programu.

Odôvodnenie

Vzhľadom na štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov, ktorá 
má za následok dodatočné obmedzenia a náklady na ich rozvoj, sa im v článku 349 ZFEÚ 
poskytuje osobitný štatút. Z tohto dôvodu je potrebná väčšia pružnosť v prípade 
najvzdialenejších regiónov, pokiaľ ide o presun finančných prostriedkov z jednej priority do 
druhej v rámci toho istého programu, čím sa umožní riešiť štrukturálne a neočakávané 
obmedzenia, najmä katastrofy spôsobené zmenou klímy.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu a 
podpora z Kohézneho fondu: 2,5 %;

a) podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu a 
podpora z Kohézneho fondu: 2,5 %; pre 
najvzdialenejšie regióny: 4 %;

Odôvodnenie

Vzhľadom na štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov, ktorá 
má za následok dodatočné obmedzenia a náklady na ich rozvoj, sa im v článku 349 ZFEÚ 
poskytuje osobitný štatút. Tieto dodatočné náklady majú tiež vplyv na riadenie, kontrolu a 
monitorovanie programov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora z fondu ESF+: 4 % a pre 
programy podľa článku 4 ods. 1 písm. c) 
bodu vii) nariadenia o ESF+: 5 %;

b) podpora z fondu ESF+: 4 % a 5 % 
pre najvzdialenejšie regióny a pre 
programy podľa článku 4 ods. 1 písm. c) 
bodu vii) nariadenia o ESF+: 5 %;

Odôvodnenie

Vzhľadom na štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov, ktorá 
má za následok dodatočné obmedzenia a náklady na ich rozvoj, sa im v článku 349 ZFEÚ 
poskytuje osobitný štatút. Tieto dodatočné náklady majú tiež vplyv na riadenie, kontrolu a 
monitorovanie programov.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora z fondu ENRF: 6 %; c) podpora z fondu ENRF: 6 %; pre 
najvzdialenejšie regióny: 7 %;

Odôvodnenie

Vzhľadom na štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov, ktorá 
má za následok dodatočné obmedzenia a náklady na ich rozvoj, sa im v článku 349 ZFEÚ 



PE627.581v02-00 16/42 AD\1169258SK.docx

SK

poskytuje osobitný štatút. Tieto dodatočné náklady majú tiež vplyv na riadenie, kontrolu a 
monitorovanie programov.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaci orgán zasiela Komisii v 
elektronickej forme kumulatívne údaje za 
každý program, a to 31. januára, 31. 
marca, 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 
30. novembra každého roku podľa vzoru 
uvedeného v prílohe VII.

Riadiaci orgán zasiela Komisii v 
elektronickej forme kumulatívne údaje za 
každý program, a to do 31. mája a 30. 
novembra každého roku podľa vzoru 
uvedeného v prílohe VII.

Odôvodnenie

Riadenie programu je celkom zložité a vypustením niektorých údajov by sa zjednodušilo 
vykonávanie programov.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý prenos sa uskutoční 31. januára 2022 
a posledný 31. januára 2030.

Prvý prenos sa uskutoční 31. mája 2022 a 
posledný 31. januára 2030.

Odôvodnenie

Riadenie programu je celkom zložité a vypustením niektorých údajov by sa zjednodušilo 
vykonávanie programov.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Riadiaci orgán najneskôr šesť 
mesiacov po prijatí daného programu 
zabezpečí fungovanie osobitného 
webového sídla, kde budú k dispozícii 
informácie o programoch, ktoré spadajú do 
jeho pôsobnosti, pričom tieto informácie 
budú zahŕňať ciele, činnosti, dostupné 
možnosti financovania a výsledky 
programu.

1. Riadiaci orgán najneskôr šesť 
mesiacov po prijatí daného programu 
zabezpečí fungovanie osobitného 
webového sídla, kde budú k dispozícii 
informácie o programoch, ktoré spadajú do 
jeho pôsobnosti, pričom tieto informácie 
budú zahŕňať ciele, činnosti, časový plán 
týkajúci sa výzvy na predkladanie 
návrhov, dostupné možnosti financovania 
a výsledky programu.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Podpora z fondov sa neudelí na 
operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo 
plne vykonali ešte pred predložením 
žiadosti o financovanie v rámci programu 
riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli 
uhradené všetky súvisiace platby.

6. Podpora z fondov sa neudelí na 
operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo 
plne vykonali ešte pred predložením 
žiadosti o financovanie v rámci programu 
riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli 
uhradené všetky súvisiace platby. Tento 
odsek sa nevzťahuje na pomoc stanovenú 
v článku 21 nariadenia (EÚ) č. XXX 
(o Európskom námornom a rybárskom 
fonde), pokiaľ ide o kompenzáciu 
dodatočných nákladov na produkty 
rybolovu a akvakultúry v 
najvzdialenejších regiónoch a na operácie 
týkajúce sa osobitného dodatočného 
príspevku pre najvzdialenejšie regióny v 
nariadení (EÚ) XXXX (EFRR a Kohézny 
fond).

Odôvodnenie

Objasnenie, že tento odsek sa nevzťahuje na ENRF v súlade s článkom 21 návrhu Komisie ani 
na EFRR alebo Kohézny fond, najmä čo sa týka osobitného dodatočného príspevku pre
najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 7 – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podniky z tretích krajín sa môžu zúčastniť 
na verejných súťažiach týkajúcich sa 
projektov financovaných z prostriedkov 
EÚ len vtedy, ak sa podniky z EÚ môžu 
zúčastniť na verejných súťažiach v 
krajinách pôvodu týchto podnikov.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 61 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 61a

Štátna pomoc

Operácie financované v rámci programov, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa 
považujú za operácie spĺňajúce pravidlá 
EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Odôvodnenie

Automatická kompatibilita pomôže zefektívniť riadenie programov.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Komisia prijme vykonávací akt 
stanovujúci formát, ktorý treba použiť na 
oznamovanie nezrovnalostí v súlade s 
konzultačným postupom podľa článku 109 
ods. 2, aby zabezpečila jednotné 
podmienky vykonávania tohto článku.

(11) Komisia prijme vykonávací akt 
stanovujúci formát, ktorý treba použiť na 
oznamovanie nezrovnalostí v súlade s 
konzultačným postupom podľa článku 109 
ods. 2, aby zabezpečila jednotné 
podmienky a pravidlá vykonávania tohto 
článku.

Pozmeňujúci návrh 38
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Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postupy vo všetkých fázach sa musia 
vykonávať prostredníctvom 
elektronických služieb a musia byť plne 
transparentné.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2,5 %

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) 2027 – 2029: 3 %

Odôvodnenie

Vzhľadom na štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov, ktorá 
má za následok dodatočné obmedzenia a náklady na ich rozvoj, sa im v článku 349 ZFEÚ 
poskytuje osobitný štatút. Zachovanie súčasných mier predbežného financovania, ako sa 
stanovuje v článku 134 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, je nevyhnutné na vykonávanie 
programov.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
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súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre 
rozpočtový záväzok na obdobie 2021 –
2027 predstavujú sumu 330 624 388 630
EUR v cenách roku 2018.

súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre 
rozpočtový záväzok na obdobie 2021 –
2027 predstavujú sumu 372 197 000 000
EUR v cenách roku 2018.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prostriedky na cieľ Investovanie do 
zamestnanosti a rastu predstavujú 97,5 % 
celkových zdrojov (t. j. spolu EUR 
322 194 388 630) a alokujú sa takto:

1. Prostriedky na cieľ Investovanie do 
zamestnanosti a rastu predstavujú 97,5 % 
celkových zdrojov a alokujú sa takto:

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 61,6 % (t. j. spolu 198 621 593 157 
EUR) pre menej rozvinuté regióny;

a) 61,6 % pre menej rozvinuté 
regióny;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 14,3 % (t. j. spolu 45 934 516 595 
EUR) pre prechodné regióny;

b) 14,3 % pre prechodné regióny;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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c) 10,8 % (t. j. spolu 34 842 689 000 
EUR) pre rozvinutejšie regióny;

c) 10,8 % pre rozvinutejšie regióny;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) 12,8 % (t. j. spolu 41 348 556 877 
EUR) pre členské štáty podporované 
z Kohézneho fondu;

d) 12,8 % pre členské štáty 
podporované z Kohézneho fondu;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Suma dodatočného financovania pre 
najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 
1 písm. e) alokovaná na ESF+ je 
376 928 934 EUR.

Suma 376 928 934 EUR sa pridá z ESF+ 
k sume dodatočného financovania pre 
najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 
1 písm. e).

Odôvodnenie

Objasnenie v súlade s článkom 5 ods. 2 návrhu nariadenia o Európskom sociálnom fonde +.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia informuje Parlament a členské 
štáty o sume a kritériách najneskôr 2 roky 
pred každou výzvou v rámci NPE.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
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Článok 104 – odsek 4 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okamžite po prevode je 30 % zdrojov 
prevedených do NPE k dispozícii všetkým 
členským štátom, ktoré sú oprávnené na 
financovanie z Kohézneho fondu, na 
financovanie projektov dopravnej 
infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) 
[číslo nového nariadenia o NPE].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy 
podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového 
nariadenia o NPE] sa uplatňujú na 
konkrétne výzvy uvedené v prvom 
pododseku. Pri výbere projektov 
oprávnených na financovanie sa do 31. 
decembra 2023 rešpektujú národné 
alokácie v rámci Kohézneho fondu, pokiaľ 
ide o 70 % zdrojov prevedených do NPE.

Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy 
podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového 
nariadenia o NPE] sa uplatňujú na 
konkrétne výzvy uvedené v prvom 
pododseku. Pri výbere projektov 
oprávnených na financovanie sa do 31. 
decembra 2022 rešpektujú národné 
alokácie v rámci Kohézneho fondu.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje prevedené do NPE, ktoré nie sú 
viazané na projekt dopravnej 
infraštruktúry, sú členským štátom, ktoré 
sú oprávnené na financovanie z Kohézneho 
fondu, k dispozícii od 1. januára 2024 na 
financovanie projektov dopravnej 
infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) 
[číslo nového nariadenia o NPE].

Zdroje prevedené do NPE, ktoré nie sú 
viazané na projekt dopravnej 
infraštruktúry, sú členským štátom, ktoré 
sú oprávnené na financovanie z Kohézneho 
fondu, k dispozícii od 1. januára 2023 na 
financovanie projektov dopravnej 
infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) 
[číslo nového nariadenia o NPE].

Pozmeňujúci návrh 57
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Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Zdroje na cieľ Európska územná 
spolupráca (Interreg) predstavujú 2,5 % z 
celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii 
pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 
2021 – 2027 (t. j. spolu 8 430 000 000 
EUR).

7. Zdroje na cieľ Európska územná 
spolupráca (Interreg) predstavujú 3 % z 
celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii 
pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 
2021 – 2027 (t. j. spolu 10 116 000 000 
EUR).

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 105 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) najviac 15 % z celkových alokácií 
pre menej rozvinuté regióny na prechodné 
regióny alebo rozvinutejšie regióny a z 
prechodných regiónov na rozvinutejšie 
regióny;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Prerozdelenie zdrojov z menej rozvinutých regiónov na vysoko rozvinuté regióny nie je v 
súlade s duchom politiky súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 70 % pre menej rozvinuté regióny; a) 85 % pre menej rozvinuté regióny;

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 55 % pre prechodné regióny; b) 60 % pre prechodné regióny;

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 40 % pre menej rozvinuté regióny; c) 50 % pre viac rozvinuté regióny;

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania Kohézneho fondu 
na úrovni každej priority nesmie byť vyššia 
ako 70 %.

Miera spolufinancovania Kohézneho fondu 
na úrovni každej priority nesmie byť vyššia 
ako 85 %.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania pre programy 
Interreg nesmie byť vyššia ako 70 %.

Miera spolufinancovania pre programy 
Interreg nesmie byť vyššia ako 85 %.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha I – Tabuľka 1: Kódy pre dimenziu „oblasť intervencie“ – Ciele politiky 2

Text predložený Komisiou

Cieľ politiky 2: Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa vďaka presadzovaniu čistej a 
spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového 
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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 
%

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 
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%

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 
%

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 %

027a
Podpora podnikom, ktoré podstupujú štrukturálne zmeny na podporu 
nízkouhlíkového hospodárstva a nízkouhlíkovej výroby energie

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 %
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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 
%

046 a Ozdravovanie uhoľných regiónov 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 65

Návrh nariadenia
Príloha I – Tabuľka 1: Kódy pre dimenziu „oblasť intervencie“ – Ciele politiky 3

Text predložený Komisiou

Cieľ politiky 3: Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti 
IKT

051
IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou (chrbticová 
sieť/medziuzlové spoje)

0 % 0 %

052

IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou 
(prístupové/účastnícke vedenie, ktoré je výkonnosťou rovnocenné 
nainštalovaniu optických káblov do distribučného bodu na obslužnom 
mieste pre viacbytové priestory)

0 % 0 %

053

IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou 
(prístupové/účastnícke vedenie, ktoré je výkonnosťou rovnocenné 
nainštalovaniu optických káblov do distribučného bodu na obslužnom 
mieste pre domácnosti a podnikové priestory) 

0 % 0 %

054

IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou 
(prístupové/účastnícke vedenie, ktoré je výkonnosťou rovnocenné 
nainštalovaniu optických káblov do distribučného bodu na základňovej 
stanici pre rozšírenú bezdrôtovú komunikáciu) 

0 % 0 %

055
IKT: iné typy infraštruktúry IKT (vrátane rozsiahlych počítačových 
zdrojov/zariadení, dátových stredísk, senzorov a iných bezdrôtových 
zariadení)

0 % 0 %

056 Novovybudované diaľnice a cesty základnej siete TEN-T 0 % 0 %

057 Novovybudované diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T 0 % 0 %

058
Novovybudované sekundárne cestné prepojenia s cestnou sieťou a 
uzlami TEN-T

0 % 0 %

059 Iné novovybudované národné, regionálne a miestne prístupové cesty 0 % 0 %

060 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty základnej siete TEN- 0 % 0 %
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T

061 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T 0 % 0 %

062
Iní rekonštruované alebo skvalitnené cesty (diaľnice, národné, 
regionálne alebo miestne cesty)

0 % 0 %

063 Digitalizácia dopravy: cestná 40 % 0 %

064 Novovybudované železnice základnej siete TEN-T 100 % 40 %

065 Novovybudované železnice súhrnnej siete TEN-T 100 % 40 %

066 Iné novovybudované železnice 100 % 40 %

067 Rekonštruované alebo skvalitnené železnice základnej siete TEN-T 0 % 40 %

068 Rekonštruované alebo skvalitnené železnice súhrnnej siete TEN-T 0 % 40 %

069 Iné rekonštruované alebo skvalitnené železnice 0 % 40 %

070 Digitalizácia dopravy: železničná 40 % 0 %

071 Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) 0 % 40 %

072 Mobilné aktíva železníc 40 % 40 %

073 Infraštruktúra čistej mestskej dopravy 100 % 40 %

074 Koľajové vozidlá čistej mestskej dopravy 100 % 40 %

075 Cyklistická infraštruktúra 100 %
100 
%

076 Digitalizácia mestskej dopravy 40 % 0 %

077 Infraštruktúra pre alternatívne palivá 100 % 40 %

078 Multimodálna doprava (TEN-T) 40 % 40 %

079 Multimodálna doprava (iná ako mestská) 40 % 40 %

080 Námorné prístavy (TEN-T) 40 % 0 %

081 Iné námorné prístavy 40 % 0 %

082 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (TEN-T) 40 % 0 %

083 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (regionálne a miestne) 40 % 0 %

084 Digitalizácia dopravy: iné druhy dopravy 40 % 0 %

Pozmeňujúci návrh

Cieľ politiky 3: Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti 
IKT

051
IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou (chrbticová 
sieť/medziuzlové spoje)

100 % 0 %

052
IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou 
(prístupové/účastnícke vedenie, ktoré je výkonnosťou rovnocenné 
nainštalovaniu optických káblov do distribučného bodu na obslužnom 

100 % 0 %
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mieste pre viacbytové priestory)

053

IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou 
(prístupové/účastnícke vedenie, ktoré je výkonnosťou rovnocenné 
nainštalovaniu optických káblov do distribučného bodu na obslužnom 
mieste pre domácnosti a podnikové priestory) 

100 % 0 %

054

IKT: širokopásmová sieť s veľmi vysokou kapacitou 
(prístupové/účastnícke vedenie, ktoré je výkonnosťou rovnocenné 
nainštalovaniu optických káblov do distribučného bodu na základňovej 
stanici pre rozšírenú bezdrôtovú komunikáciu) 

100 % 0 %

055
IKT: iné typy infraštruktúry IKT (vrátane rozsiahlych počítačových 
zdrojov/zariadení, dátových stredísk, senzorov a iných bezdrôtových 
zariadení)

100 % 0 %

056 Novovybudované diaľnice, mosty a cesty základnej siete TEN-T 50 % 0 %

057 Novovybudované diaľnice, mosty a cesty súhrnnej siete TEN-T 50 % 0 %

058
Novovybudované sekundárne cestné prepojenia s cestnou sieťou a 
uzlami TEN-T

50 % 0 %

059 Iné novovybudované národné, regionálne a miestne prístupové cesty 0 % 0 %

059a
Kontrola a modernizácia existujúcich cestných mostov a tunelov v 
záujme bezpečnosti

0 % 0 %

060
Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice, mosty a cesty základnej 
siete TEN-T

0 % 0 %

061
Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice, mosty a cesty súhrnnej siete 
TEN-T

0 % 0 %

062
Iní rekonštruované alebo skvalitnené cesty (diaľnice, národné, 
regionálne alebo miestne cesty)

0 % 0 %

063 Digitalizácia dopravy: cestná
100 %
;

0 %

064 Novovybudované železnice základnej siete TEN-T 100 % 40 %

065 Novovybudované železnice súhrnnej siete TEN-T 100 % 40 %

066 Iné novovybudované železnice 100 % 40 %

067 Rekonštruované alebo skvalitnené železnice základnej siete TEN-T 100 % 40 %

068 Rekonštruované alebo skvalitnené železnice súhrnnej siete TEN-T 100 % 40 %

Znovuzavedenie regionálnych cezhraničných železničných spojení, od 
ktorých sa upustilo alebo ktoré sa odstránili (chýbajúce spojenia)

0 % 0 %

069 Iné rekonštruované alebo skvalitnené železnice 100 % 40 %

069 a Rekonštruované alebo skvalitnené letiská

Kontrola a modernizácia existujúcich železničných mostov a tunelov v 
záujme bezpečnosti 

0 % 0 %

070 Digitalizácia dopravy: železničná 100 % 0 %
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;

071 Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)
100 %
;

40 %

071 a Riečny informačný systém (SIS)

072 Mobilné aktíva železníc 40 % 40 %

073 Infraštruktúra čistej mestskej dopravy 100 % 40 %

074 Koľajové vozidlá čistej mestskej dopravy 100 % 40 %

075 Infraštruktúra pre cyklistov a chodcov 100 %
100 
%

076 Digitalizácia mestskej dopravy 100 %
100
%

077 Infraštruktúra pre alternatívne palivá 100 %
100 
%

078 Multimodálna doprava (TEN-T) 100 %
100 
%

079 Multimodálna doprava (iná ako mestská) 100 %
100 
%

079 a
Systémy spoločnej mobility prepojené s verejnou dopravou vo 
vidieckych oblastiach (SMARTAs)

0 % 0 %

080 Námorné prístavy (TEN-T) 40 % 0 %

081 Iné námorné prístavy 40 % 0 %

081 a Cezhraničná príbrežná námorná doprava v rámci námorných diaľnic 0 % 0 %

082 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (TEN-T) 40 % 0 %

083 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (regionálne a miestne) 40 % 0 %

084 Digitalizácia dopravy: iné druhy dopravy 100 %
100 
%

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha IV – Tabuľka – bod 2 – riadok 4

Text predložený Komisiou

2. Ekologickejšia, 
nízkouhlíková Európa 
vďaka presadzovaniu 
čistej a spravodlivej 
energetickej 
transformácie, 
zelených a modrých 

EFRR a Kohézny 
fond: 2. 4. Podpora 
adaptácie na zmenu 
klímy, prevencie rizík 
a odolnosti proti 
katastrofám

Účinný rámec na 
riadenie rizika 
katastrof

Je zavedený plán 
riadenia rizika 
katastrof na národnej 
alebo regionálnej 
úrovni v súlade s 
existujúcimi 
stratégiami na 
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investícií, obehového 
hospodárstva, 
adaptácie na zmenu 
klímy a prevencie a 
riadenia rizika

adaptáciu sa na zmenu 
klímy, ktorý zahŕňa:

1. opis kľúčových 
rizík, ktoré sú 
posúdené v súlade s 
ustanoveniami 
článku 6 písm. a) 
rozhodnutia 
1313/2013/EÚ a ktoré 
odrážajú aktuálne a 
dlhodobé hrozby (25 –
35 rokov). Pokiaľ ide 
o riziká súvisiace s 
klímou, posúdenie sa 
bude zakladať na 
prognózach a 
scenároch týkajúcich 
sa zmeny klímy;

2. opis opatrení 
na prevenciu katastrof, 
pripravenosti a reakcie 
na ne s cieľom riešiť 
identifikované 
kľúčové riziká. Tieto 
opatrenia sa 
uprednostňujú úmerne 
rizikám a ich 
hospodárskemu 
vplyvu, výpadkom 
kapacity1, účinnosti a 
efektívnosti, s 
prihliadnutím na 
možné alternatívy;

3. informácie o 
rozpočtových a 
finančných zdrojoch a 
mechanizmoch, ktoré 
sú k dispozícii na 
pokrytie nákladov na 
prevádzku a údržbu 
týkajúce sa prevencie, 
pripravenosti a 
reakcie.

__________________
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1 Podľa posúdenia spôsobilosti na riadenie rizík požadovaného v zmysle článku 6 písm. c) 
rozhodnutia 1313/2013.

Pozmeňujúci návrh

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: 2.4. Podpora 
adaptácie na zmenu 
klímy a 
štrukturálnych zmien, 
prevencie rizík a 
odolnosti proti 
katastrofám

Účinný rámec na 
riadenie rizika 
katastrof

Je zavedený plán 
riadenia rizika 
katastrof na národnej 
alebo regionálnej 
úrovni v súlade s 
existujúcimi 
stratégiami na 
adaptáciu sa na zmenu 
klímy, ktorý zahŕňa:

1. opis kľúčových 
rizík, ktoré sú 
posúdené v súlade s 
ustanoveniami 
článku 6 písm. a) 
rozhodnutia 
1313/2013/EÚ a ktoré 
odrážajú aktuálne a 
dlhodobé hrozby (25 –
35 rokov). Pokiaľ ide 
o riziká súvisiace s 
klímou, posúdenie sa 
bude zakladať na 
prognózach a 
scenároch týkajúcich 
sa zmeny klímy;

2. opis opatrení 
na prevenciu katastrof, 
pripravenosti a reakcie 
na ne s cieľom riešiť 
identifikované 
kľúčové riziká. Tieto 
opatrenia sa 
uprednostňujú úmerne 
rizikám a ich 
hospodárskemu 
vplyvu, výpadkom 
kapacity1, účinnosti a 
efektívnosti, s 
prihliadnutím na 
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možné alternatívy;

3. informácie o 
rozpočtových a 
finančných zdrojoch a 
mechanizmoch, ktoré 
sú k dispozícii na 
pokrytie nákladov na 
prevádzku a údržbu 
týkajúce sa prevencie, 
pripravenosti a 
reakcie.

__________________

1 Podľa posúdenia spôsobilosti na riadenie rizík požadovaného v zmysle článku 6 písm. c) 
rozhodnutia 1313/2013.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha IV – Tabuľka – bod 3 – riadok 2

Text predložený Komisiou

3. Prepojenejšia 
Európa vďaka 
posilneniu mobility a 
regionálnej 
prepojenosti IKT

EFRR a Kohézny 
fond:

Komplexné 
plánovanie dopravy na 
primeranej úrovni

Je zavedené 
multimodálne 
mapovanie 
existujúcich a 
plánovaných 
infraštruktúr v 
perspektíve do roku 
2030, ktoré:

3.2 Rozvoj 
udržateľnej, 
inteligentnej, 
bezpečnej a 
intermodálnej siete 
TEN-T odolnej proti 
zmene klímy

1. zahŕňa 
ekonomické 
odôvodnenie 
plánovaných 
investícií, ktoré sa 
opiera o dôkladnú 
analýza dopytu a 
modelovanie dopravy 
a ktoré by malo 
zohľadniť očakávaný 
vplyv liberalizácie 
železničnej dopravy;

2. odráža plány 
kvality ovzdušia, 
pričom sa zohľadňujú 
najmä národné plány 
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na dekarbonizáciu;

3. zahŕňa 
investície do 
koridorov základnej 
siete TEN-T, ktoré sú 
vymedzené v 
nariadení (EÚ) 
1316/2013 v súlade s 
príslušnými 
pracovnými plánmi 
siete TEN-T;

4. pre investície 
nad rámec základnej 
siete TEN-T 
zabezpečuje 
komplementaritu tým, 
že poskytuje 
dostatočnú 
prepojenosť regiónov 
a miestnych komunít 
so základnou sieťou 
TEN-T a jej uzlami;

5. zabezpečuje 
interoperabilitu 
železničnej siete 
zavedením systému 
ERTMS spĺňajúcim 
základné špecifikácie 
3, ktoré pokrývajú 
minimálne európsky 
plán rozvoja;

6. podporuje 
multimodalitu, 
identifikáciu potrieb 
pre multimodálne 
alebo prekladacie 
nákladné terminály a 
terminály pre 
cestujúcich a aktívne 
spôsoby dopravy;

7. zahŕňa 
opatrenia zamerané na 
podporu 
alternatívnych palív v 
súlade s príslušnými 
národnými politickými 
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rámcami;

8. zahŕňa 
posúdenie rizík pre 
bezpečnosť cestnej 
premávky v súlade s 
existujúcimi 
národnými stratégiami 
bezpečnosti cestnej 
premávky, spolu s 
mapovaním 
príslušných ciest a 
úsekov a stanovuje 
priority 
zodpovedajúcich 
investícií;

9. poskytuje 
informácie o 
rozpočtových a 
finančných zdrojoch, 
ktoré zodpovedajú 
plánovaným 
investíciám a sú 
potrebné na pokrytie 
nákladov na 
prevádzku a údržbu 
existujúcej a 
plánovanej 
infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh

3. 
Prepojenejšia 
Európa vďaka 
posilneniu 
mobility a 
regionálnej 
prepojenosti 
IKT

EFRR a 
Kohézny fond:

Komplexné 
plánovanie 
dopravy na 
primeranej 
úrovni

Je zavedené multimodálne mapovanie 
existujúcich a plánovaných infraštruktúr v 
perspektíve do roku 2030, ktoré:

3.2 Rozvoj 
udržateľnej, 
inteligentnej, 
bezpečnej a 
intermodálnej 
siete TEN-T 
odolnej proti 
zmene klímy

-1a. vyžaduje zabezpečenie sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti a vo 
väčšej miere odstránenie chýbajúcich 
prepojení a problematických miest v sieti 
TEN-T, čo tiež znamená investície do tvrdej 
infraštruktúry
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1. zahŕňa ekonomické odôvodnenie 
plánovaných investícií, ktoré sa opiera o 
dôkladnú analýzu dopytu a modelovanie 
dopravy a ktoré by malo zohľadniť 
očakávaný vplyv otvorenia trhov so 
železničnými dopravnými službami;

2. odráža plány kvality ovzdušia, pričom 
sa zohľadňujú národné stratégie znižovania 
emisií z odvetvia dopravy

3. zahŕňa investície do koridorov 
základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v 
nariadení (EÚ) 1316/2013 v súlade s 
príslušnými pracovnými plánmi siete TEN-T, 
ako aj predbežne identifikované úseky na 
súhrnnej sieti;

4. pre investície nad rámec základnej 
siete TEN-T zabezpečuje komplementaritu 
tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť 
mestských sietí, regiónov a miestnych 
komunít so základnou sieťou TEN-T a jej 
uzlami;

5. zabezpečuje interoperabilitu 
železničnej siete zavedením systému ERTMS 
spĺňajúcim základné špecifikácie 3, ktoré 
pokrývajú minimálne európsky plán rozvoja;

6. podporuje multimodalitu, 
identifikáciu potrieb pre multimodálne alebo 
prekladacie nákladné terminály a terminály 
pre cestujúcich a aktívne spôsoby dopravy;

7. zahŕňa opatrenia zamerané na 
podporu alternatívnych palív v súlade s 
príslušnými národnými politickými rámcami;

8. zahŕňa posúdenie rizík pre bezpečnosť 
cestnej premávky v súlade s existujúcimi 
národnými stratégiami bezpečnosti cestnej 
premávky, spolu s mapovaním príslušných 
ciest a úsekov a stanovuje priority 
zodpovedajúcich investícií;

9a. podporuje iniciatívy v oblasti 
udržateľného regionálneho a 
cezhraničného cestovného ruchu, ktoré vedú 
k situáciám prospešným pre obe strany, 
turistov i obyvateľov, ako je prepojenie siete 
EuroVelo s európskou železničnou sieťou 
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TRAN.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha XXII – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. K sume za regióny na úrovni NUTS 
2 vypočítanej podľa bodu 5 sa pripočíta 
suma vyplývajúca z alokácie príspevku 
400 EUR na rok na každú osobu za podiel 
regiónu podľa počtu obyvateľov na čistej 
migrácii z krajín mimo EÚ do členského 
štátu od 1. januára 2013.

6. K sume za regióny na úrovni NUTS 
2 vypočítanej podľa bodu 5 sa pripočíta 
suma vyplývajúca z alokácie príspevku 
1000 EUR na rok na každú osobu za podiel 
regiónu podľa počtu obyvateľov na čistej 
migrácii z krajín mimo EÚ do členského 
štátu od 1. januára 2013.

Odôvodnenie

Spolu s témou migrácie má téma integrácie kľúčový význam pre úspešný regionálny rozvoj.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha XXII – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. K sume vypočítanej podľa bodu 5 
za regióny na úrovni NUTS 2, v ktorých 
sa nachádzajú oblasti ťažby uhlia, sa 
pripočíta suma 500 EUR za každú stratu 
pracovného miesta alebo jeho 
reštrukturalizáciu v dôsledku 
štrukturálnych zmien, ktorých cieľom 
bolo dosiahnuť dodávky energie bez CO2.

Odôvodnenie.

Pokles v ťažbe uhlia a prechod k alternatívnym zdrojom energie, ktoré sa čiastočne vyžadujú 
v rámci európskej politiky v oblasti zmeny klímy, predstavujú v niektorých regiónoch, v 
ktorých sa doteraz ťažilo uhlie, veľké výzvy. Najmä pre regióny, v ktorých sa ťaží uhlie, bude 
postupné ukončenie ťažby uhlia predstavovať hospodársku záťaž a ohrozenie pracovných 
miest. Táto štrukturálna zmena musí byť zmiernená, podporovaná a prijateľná z hľadiska 
zamestnanosti.
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