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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nástroj Spájame Európu (CEF) je hlavným nástrojom EÚ zameraným na financovanie 
projektov základnej siete s najvyššou európskou pridanou hodnotou prostredníctvom 
vytvárania chýbajúcich cezhraničných prepojení, odstraňovania hlavných úzkych miest 
a budovania multimodálnych uzlov. Z CEF budú mať úžitok všetky členské štáty, keďže im 
umožní rovnaký prístup k vnútornému trhu a urýchli rozvoj infraštruktúry, ktorú EÚ 
potrebuje. 

Pokiaľ ide o 10 miliárd EUR presunutých z Kohézneho fondu a určených v rámci CEF na 
projekty dopravnej infraštruktúry výlučne pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu, 
tieto členské štáty vyjadrili určité výhrady, a dokonca nesúhlas. Finančné prostriedky určené 
pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu by sa však mali cielene použiť, keďže 
v prípade ich nevyužitia sa dostanú späť do Kohézneho fondu, a tým budú stratené. Európsky 
parlament ako spoluzákonodarca je zodpovedný za to, aby pracoval na návrhu Komisie 
a vniesol do textu potrebné objasnenia s cieľom zabezpečiť podporu všetkých členských 
štátov v záujme vypracovania dobrého návrhu s európskou pridanou hodnotou. V tejto 
súvislosti sa spravodajca domnieva, že v texte by sa mali vykonať tieto objasnenia:

Suma 10 mld. EUR z Kohézneho fondu by sa nemala zahrnúť do stropu na úrovni 
2,5 % HDP. 

Na sumu 10 mld. EUR presunutú z Kohézneho fondu by sa nemala vzťahovať metodika 
výpočtu stropu na úrovni 2,5 % HDP, ako sa navrhuje vo VFR. V zásade nemá zmysel, aby 
bol do stanovovania stropu zahrnutý centrálne riadený nástroj, ako je CEF. V prípade väčšiny 
projektov, ktoré majú byť financované, ide o cezhraničné projekty a stanovenie stropu by 
mohlo viesť k nerovnakému zaobchádzaniu na oboch stranách projektu. Okrem toho sa týmto 
pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu zavádza nerovnaké zaobchádzanie medzi 
sumami 21,7 mld. EUR a 10 mld. EUR, pretože pri vykonávaní projektu na základe 
hospodárskej súťaže takýto strop – podobne ako pevne stanovené balíky finančných 
prostriedkov pre jednotlivé krajiny – nie je možné dodržať.

Výraznejšie zameranie na cezhraničné projekty v hraničných regiónoch 

V mnohých pohraničných oblastiach súčasná infraštruktúra ešte stále odráža obmedzené 
vnútroštátne zásady (v prípade členských štátov, ktoré uprednostňujú investície do 
infraštruktúry v centre, pohraničná infraštruktúra nepatrí k volebným prioritám, aj keď je 
dôležitá na to, aby bolo možné mať úžitok z procesu európskej integrácie a z vnútorného 
trhu), čím príslušné regióny sú znevýhodnené pre svoju periférnu polohu. Väčšina prioritných 
projektov sa skutočne týka nadnárodných projektov v oblasti infraštruktúry, ale projekty 
plánované v cezhraničných úsekoch bývajú často dokončené až úplne nakoniec alebo 
nebývajú dokončené vôbec. Doteraz sa 26 z 30 prioritných projektov v rámci TEN-T týka 
prác v cezhraničných regiónoch alebo má cezhraničný rozmer, ale v prípade všetkých týchto 
projektov sa investície v hraničných regiónoch zrealizovali až nakoniec. 

Medzi CEF a Kohéznym fondom by sa mala dosiahnuť výrazná súčinnosť. 
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V súvislosti s cezhraničnými projektmi v oblasti infraštruktúry by sa mali vytvoriť synergie aj 
s programami územnej spolupráce financovanými z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR) a Kohézneho fondu. Cezhraničné projekty v oblasti infraštruktúry by aj v bohatších 
regiónoch mali byť výslovne oprávnené na financovanie z EFRR v rámci programov rastu 
a vytvárania pracovných miest.

CEF by v niektorých prípadoch mal podporovať komplexnú sieť. 

CEF by okrem toho mal byť prístupný pre projekty v oblasti infraštruktúry v rámci 
komplexnej siete, najmä pre projekty v cezhraničných regiónoch, a to v rámci stropu vo výške 
5 %.  

Nástroj na silnejšie prepojenie s cieľom posilniť investície do kľúčovej infraštruktúry

Krajiny s finančnými problémami sú najviac závislé od investícií do infraštruktúry, keďže 
infraštruktúra stimuluje rast a vytvára pracovné miesta. Členské štáty s finančnými 
problémami by preto mali mať možnosť na vlastnú žiadosť využívať finančné prostriedky 
plynúce z hotovostných tokov získaných opravami alebo vymáhaním v rámci CEF a/alebo 
v rámci ich národných balíkov prostriedkov vyčlenených na projekty v oblasti infraštruktúry. 
Príslušné sumy by mala centrálne spravovať Komisia v rámci programu pre 
konkurencieschopnosť a rast. Tým by sa mali podporiť investície do vnútroštátnych, ako aj 
nadnárodných projektov v oblasti infraštruktúry, čo by prispelo k európskej pridanej hodnote.

V neposlednom rade treba zdôrazniť, že na identifikovanie a odstránenie prekážok 
(infraštruktúrnych, technických a administratívnych), ktoré stoja v ceste plynulej, 
interoperabilnej a intermodálnej doprave, musíme disponovať celoeurópskou víziou 
diaľkového koridoru presahujúceho štátne hranice. Tieto prekážky nielen vážne narúšajú 
európsku konkurencieschopnosť tým, že zvyšujú náklady a znižujú spoľahlivosť logistického 
reťazca, ale tiež asymetricky vplývajú na krajiny ležiace viac na periférii, čím zhoršujú 
územnú súdržnosť EÚ.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok
172,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články 172, 
174 a 349,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Riadne fungujúci jednotný trh závisí od 
modernej, vysoko výkonnej infraštruktúry 
spájajúcej Európu najmä v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikácií. Tieto 
prepojenia podporujúce rast by zabezpečili 
lepší prístup k vnútornému trhu a následne 
prispeli k väčšej konkurencieschopnosti 
trhového hospodárstva v súlade s cieľmi 
stratégie Európa 2020.

(2) Riadne fungujúci jednotný trh závisí od 
modernej, integrovanej a vysoko výkonnej 
infraštruktúry spájajúcej Európu a jej 
regióny, a to najmä v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikácií. Tieto 
prepojenia podporujúce rast by zabezpečili 
lepší prístup k vnútornému trhu a následne 
prispeli k väčšej konkurencieschopnosti 
trhového hospodárstva v súlade s cieľmi 
stratégie Európa 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Komisia sa zaviazala uplatňovať 
hľadisko zmeny klímy vo výdavkových 
programoch Únie a nasmerovať 
prinajmenšom 20 % rozpočtu EÚ na ciele 
súvisiace s klímou. Je dôležité zabezpečiť, 
aby sa zmiernenie zmeny klímy 
a prispôsobenie sa jej, ako aj prevencia a 
riadenie rizík, zohľadňovali vo 
fázach prípravy, navrhovania a realizácie 
projektov spoločného záujmu. Investície do 
infraštruktúry, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by mali prispievať k podpore 
prechodu na hospodárstvo a spoločnosť 
s nízkymi emisiami oxidu uhličitého 
a odolné voči zmene klímy a katastrofám.

(5) Komisia sa zaviazala uplatňovať 
hľadisko zmeny klímy vo výdavkových 
programoch Únie a nasmerovať 
prinajmenšom 20 % rozpočtu EÚ na ciele 
súvisiace s klímou. Je dôležité zabezpečiť, 
aby sa zmiernenie zmeny klímy 
a prispôsobenie sa jej, ako aj prevencia a 
riadenie rizík, zohľadňovali vo 
fázach prípravy, navrhovania a realizácie 
projektov spoločného záujmu. Investície do 
infraštruktúry, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by mali prispievať k podpore 
prechodu na hospodárstvo a spoločnosť 
s nízkymi emisiami oxidu uhličitého a byť 
odolné voči zmene klímy a katastrofám bez 
toho, aby prehlbovali izolovanosť 
niektorých európskych regiónov, ako sú 
najvzdialenejšie a ostrovné regióny.

Odôvodnenie

Opatrenia a kroky na podporu nízkouhlíkovej spoločnosti a hospodárstva by nemali byť 
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príčinou zvyšovania izolovanosti regiónov, ktoré sú už aj tak dosť vzdialené od vnútorného 
hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a)Mala by sa dosiahnuť výrazná 
súčinnosť nástrojov financovania v rámci 
nástroja Spájame Európu a EFRR, aby 
bolo možné financovať infraštruktúru 
v cezhraničných regiónoch v rámci 
komplexnej siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na základe cieľov stanovených 
v bielej knihe sa v usmerneniach TEN-T 
uvedených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/2012 z ... 
identifikuje infraštruktúra transeurópskej 
dopravnej siete, špecifikujú požiadavky, 
ktoré má spĺňať, a zabezpečujú opatrenia 
na ich realizáciu. V usmerneniach sa 
predovšetkým predpokladá ukončenie 
základnej siete do roku 2030.

(10) Na základe cieľov stanovených 
v bielej knihe sa v usmerneniach TEN-T 
uvedených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/2012 z ... 
identifikuje infraštruktúra transeurópskej 
dopravnej siete, špecifikujú požiadavky, 
ktoré má spĺňať, a zabezpečujú opatrenia 
na ich realizáciu. V usmerneniach sa 
predovšetkým predpokladá ukončenie 
budovania základnej siete do roku 2030 
prostredníctvom vytvorenia novej 
infraštruktúry, ako aj obnovenia 
a modernizácie existujúcej infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na základe analýzy plánov dopravnej (11) Na základe analýzy plánov dopravnej 
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infraštruktúry členských štátov Komisia 
odhaduje, že investičné potreby do dopravy 
na obdobie rokov 2014 – 2020 predstavujú 
500 miliárd EUR v celej sieti TEN-T, 
z toho približne 250 miliárd EUR sa bude 
musieť investovať do základnej siete TEN-
T. Vzhľadom na zdroje dostupné na úrovni 
Únie je potrebné sústrediť sa na projekty 
s najvyššou európskou pridanou hodnotou, 
aby sa dosiahol požadovaný výsledok. 
Preto by sa mala podpora zameriavať na 
základnú sieť (predovšetkým na koridory 
základnej siete) a na projekty spoločného 
záujmu v oblasti systémov riadenia 
dopravy (predovšetkým systémov 
manažmentu letovej prevádzky 
vyplývajúcich z programu SESAR, ktoré si 
vyžadujú rozpočtové prostriedky Únie vo 
výške približne 3 miliárd EUR).

infraštruktúry členských štátov Komisia 
odhaduje, že investičné potreby do dopravy 
na obdobie rokov 2014 – 2020 predstavujú 
[500] miliárd EUR v celej sieti TEN-T, 
z toho približne [250] miliárd EUR sa bude 
musieť investovať do základnej siete TEN-
T. Vzhľadom na zdroje dostupné na úrovni 
Únie je potrebné sústrediť sa na projekty 
s najvyššou európskou pridanou hodnotou, 
aby sa dosiahol požadovaný výsledok. 
Preto by sa mala podpora zameriavať na 
základnú sieť (predovšetkým na koridory 
základnej siete) a nemala by sa vylúčiť 
podpora pre komplexnú sieť, ktorá môže 
účinne zvyšovať sociálnu a územnú 
súdržnosť a zvyšovať dostupnosť 
regiónov v Únii, ako aj na projekty 
spoločného záujmu v oblasti systémov 
riadenia dopravy (predovšetkým systémov
manažmentu letovej prevádzky 
vyplývajúcich z programu SESAR, ktoré si 
vyžadujú rozpočtové prostriedky Únie vo 
výške približne 3 miliárd EUR).

Odôvodnenie

Podpora CEF by sa mala zamerať na hlavnú sieť, ale nemala by sa celkom vylúčiť podpora 
komplexnej siete v prípadoch, keď projekty zabezpečujú európsku pridanú hodnotu, najmä 
v oblastiach, ako sú najvzdialenejšie regióny v súlade s ustanoveniami článku 355 a 375 
ZFEÚ, ktoré sa vzťahujú na komplexnú sieť s cieľom predchádzať zvyšovaniu ich izolácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Skúsenosti so súčasným finančným 
rámcom dokazujú, že mnohé členské štáty, 
ktoré majú nárok na prostriedky 
z Kohézneho fondu, čelia značným 
prekážkam pri včasnej realizácii zložitých 
projektov cezhraničnej dopravnej 
infraštruktúry s vysokou pridanou 
hodnotou Únie. Preto by sa mala na účely 
zlepšenia realizácie predovšetkým 

(13) Skúsenosti so súčasným finančným 
rámcom dokazujú, že niektoré členské 
štáty, ktoré majú nárok na prostriedky z 
Kohézneho fondu, čelia značným 
prekážkam pri včasnej realizácii zložitých 
projektov cezhraničnej dopravnej 
infraštruktúry s vysokou pridanou 
hodnotou Únie. Preto by sa mala na účely 
zlepšenia realizácie predovšetkým 
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cezhraničných dopravných projektov 
s vysokou pridanou hodnotou Únie časť 
finančných prostriedkov pridelených 
z Kohézneho fondu (10 miliárd EUR) 
presunúť na financovanie dopravných 
projektov základnej dopravnej siete 
v členských štátoch oprávnených získať 
prostriedky z Kohézneho fondu, a to 
v rámci nástroja „Spájame Európu“. 
Komisia by mala podporovať členské štáty 
oprávnené čerpať finančné prostriedky 
z Kohézneho fondu pri príprave 
primeraných plánov projektov s cieľom 
zaradiť národné viazané rozpočtové 
príspevky z Kohézneho fondu medzi 
najväčšie priority.

cezhraničných dopravných projektov 
s vysokou pridanou hodnotou Únie časť 
finančných prostriedkov pridelených 
z Kohézneho fondu ([XXX] miliárd EUR) 
presunúť na financovanie dopravných 
projektov základnej dopravnej siete 
v členských štátoch oprávnených získať 
prostriedky z Kohézneho fondu, a to 
v rámci nástroja Spájame Európu. Do 31. 
decembra 2016 by mal výber projektov 
plne rešpektovať prideľovanie finančných 
prostriedkov členským štátom z 
Kohézneho fondu. Od 1. januára 2017 by 
sa mali dať prostriedky, ktoré neboli 
vyčlenené na projekty dopravnej 
infraštruktúry, k dispozícii všetkým 
členským štátom, ktoré majú nárok na 
prostriedky z Kohézneho fondu, podľa 
tohto nariadenia. Najväčšiu prioritu treba 
udeliť projektom, ktoré zachovávajú 
objem finančných prostriedkov 
pridelených členským štátom v rámci 
Kohézneho fondu. Komisia by mala 
podporovať členské štáty oprávnené čerpať 
finančné prostriedky z Kohézneho fondu 
pri príprave a realizácii projektov s 
pridanou európskou hodnotou uvedených 
v prílohe k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Inštitucionálna a administratívna 
kapacita je nevyhnutnou podmienkou 
účinného plnenia cieľov nástroja 
Spájame Európu. Komisia by mala 
zabezpečiť, aby bola vždy na dostatočnej 
úrovni, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu 
projektov, a v prípade potreby by mala 
poskytnúť príslušnému členskému štátu 
primerané prostriedky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Je potrebné vybudovať silné a súdržné 
siete v celej EÚ na účely digitálnej 
realizácie akcií prospešných pre verejnosť, 
do ktorých budú zapojené aj verejné 
subjekty a subjekty občianskej spoločnosti 
na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, 
a preto je dôležité zabezpečiť, aby EÚ 
štruktúrovaným spôsobom financovala 
náklady na návrh systémov a softvéru, ako 
aj údržbu pružných serverov pre takéto 
siete, pričom rozpočty národných 
operátorov by pokrývali iba vnútroštátne 
náklady.

(24) Je potrebné vybudovať silné a súdržné 
siete v celej EÚ na účely digitálnej 
realizácie akcií prospešných pre verejnosť, 
do ktorých budú zapojené aj verejné 
subjekty a subjekty občianskej spoločnosti 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, a preto je dôležité zabezpečiť, aby 
EÚ štruktúrovaným spôsobom financovala 
náklady na návrh systémov a softvéru, ako 
aj údržbu pružných serverov pre takéto 
siete, pričom rozpočty národných 
operátorov by pokrývali iba vnútroštátne 
náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Nástroj „Spájame Európu“ by mal 
navrhovať finančné nástroje na podporu 
výraznej účasti investorov a finančných 
inštitúcií zo súkromného sektora na 
investíciách do infraštruktúry. Aby boli 
finančné nástroje dostatočne atraktívne pre 
súkromný sektor, mali by sa navrhovať 
a realizovať s ohľadom na zjednodušenie 
a zníženie administratívneho zaťaženia, 
s vysokou úrovňou flexibility, aby boli 
schopné pružným spôsobom reagovať na 
identifikované potreby financovania. 
Štruktúra týchto nástrojov by mala 
vychádzať zo skúseností získaných pri 
realizácii finančných nástrojov súvisiacich 
s viacročným finančným rámcom na roky 
2007 – 2013, napríklad nástroja 
poskytovania záruk za úvery pre projekty 
TEN-T (LGTT), finančného nástroja s 

(37) Nástroj Spájame Európu by mal 
navrhovať finančné nástroje na podporu 
výraznej účasti investorov a finančných 
inštitúcií zo súkromného sektora na 
investíciách do infraštruktúry. Aby boli 
finančné nástroje dostatočne atraktívne pre 
súkromný sektor, mali by sa navrhovať 
a realizovať s ohľadom na zjednodušenie 
a zníženie administratívneho zaťaženia, 
s vysokou úrovňou flexibility, aby boli 
schopné pružným spôsobom reagovať na 
identifikované potreby financovania. 
Zodpovedné riadiace orgány by mali 
vytvoriť potrebné stimuly na prilákanie 
súkromných investorov. Štruktúra týchto 
nástrojov by mala vychádzať zo skúseností 
získaných pri realizácii finančných 
nástrojov súvisiacich s viacročným 
finančným rámcom na roky 2007 – 2013, 
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rozdelením rizika (RSFF) a Európskeho 
fondu 2020 pre energetiku, zmenu klímy 
a infraštruktúru („Fond Marguerite“).

napríklad nástroja poskytovania záruk za 
úvery pre projekty TEN-T (LGTT), 
finančného nástroja s rozdelením rizika 
(RSFF) a Európskeho fondu 2020 pre 
energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru 
(„Fond Marguerite“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Viacročné programy na podporu 
pochádzajúcu z nástroja „Spájame Európu“ 
by mali byť nasmerované na podporu 
priorít Únie prostredníctvom zabezpečenia 
dostupnosti potrebných finančných zdrojov 
a konzistencie a kontinuity spoločných 
opatrení Únie a členských štátov. Pre 
návrhy predložené následne po realizácii 
prvého viacročného pracovného programu 
v sektore dopravy by oprávnenosť 
nákladov mala začať platiť od 1. januára 
2014, aby sa zabezpečila kontinuita 
projektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č.680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania 
finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti 
transeurópskych dopravných 
a energetických sietí.

(41) Viacročné programy na podporu 
pochádzajúcu z nástroja Spájame Európu 
by mali byť nasmerované na podporu 
priorít Únie prostredníctvom zabezpečenia 
dostupnosti potrebných finančných zdrojov 
a konzistentnosti, spravodlivosti a 
kontinuity spoločných opatrení Únie a 
členských štátov. Pre návrhy predložené 
následne po realizácii prvého viacročného 
pracovného programu v sektore dopravy by 
oprávnenosť nákladov mala začať platiť od 
1. januára 2014, aby sa zabezpečila 
kontinuita projektov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č.680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania 
finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti 
transeurópskych dopravných 
a energetických sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Na základe usmernení špecifických 
pre jednotlivé sektory a uvedených 
v samostatných nariadeniach bol 
vypracovaný zoznam prioritných oblastí, 
na ktoré by sa malo vzťahovať toto 

(44) Na základe usmernení špecifických 
pre jednotlivé sektory a uvedených 
v samostatných nariadeniach bol 
vypracovaný zoznam prioritných oblastí, 
na ktoré by sa malo vzťahovať toto 
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nariadenie, pričom tento zoznam by mal 
byť uvedený v prílohe. S cieľom 
zohľadňovať prípadné zmeny v politických 
prioritách a technologických možnostiach, 
ako aj v dopravných tokoch, mala by sa 
Komisii udeliť právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
prijímanie zmien a doplnení prílohy. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia 
uskutočnila počas prípravných prác 
príslušné konzultácie, aj na úrovni 
odborníkov. Komisia musí zabezpečiť, aby 
sa počas prípravy a vypracovania 
delegovaných aktov príslušné dokumenty 
paralelne, včas a primerane predkladali 
Európskemu parlamentu a Rade.

nariadenie, pričom tento zoznam by mal 
byť uvedený v prílohe. S cieľom 
zohľadňovať prípadné zmeny v politických 
prioritách a technologických možnostiach, 
ako aj v dopravných tokoch, by sa Komisii 
mala udeliť právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
prijímanie zmien a doplnení prílohy. 
Komisia by mala uskutočniť počas 
prípravných prác príslušné konzultácie, aj 
na úrovni odborníkov. Komisia musí 
zabezpečiť, aby sa počas prípravy 
a vypracovania delegovaných aktov 
príslušné dokumenty predkladali paralelne, 
včas a primerane Európskemu parlamentu 
a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) „komplexná sieť“ je celoeurópska 
dopravná sieť, ako sa stanovuje v kapitole 
II nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia TEN-T], ktorá zabezpečuje 
prístupnosť vnútorného trhu a vzájomné 
prepojenie všetkých regiónov v Únii 
vrátane odľahlých, najvzdialenejších a 
riedko osídlených regiónov, a tým 
posilňuje hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť medzi členskými 
štátmi, v členských štátoch a medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nástroj „Spájame Európu“ umožňuje 
prípravu a realizáciu projektov spoločného 

Nástroj Spájame Európu umožňuje 
prípravu a realizáciu projektov spoločného 
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záujmu v rámci politiky transeurópskych 
sietí v sektoroch energetiky, dopravy 
a telekomunikácií. Nástroj „Spájame 
Európu“ najmä podporuje realizáciu 
projektov zameraných na rozvoj a výstavbu 
novej alebo modernizáciu existujúcej 
infraštruktúry v oblasti dopravy, energetiky 
a telekomunikácií. V tejto súvislosti by mal 
nástroj „Spájame Európu“ sledovať tieto 
ciele:

záujmu v rámci politiky transeurópskych 
sietí v sektoroch energetiky, dopravy 
a telekomunikácií. Nástroj Spájame Európu 
podporuje najmä realizáciu projektov, 
ktoré sú zamerané na rozvoj a výstavbu 
novej infraštruktúry alebo modernizáciu 
existujúcej infraštruktúry v oblasti 
dopravy, energetiky a telekomunikácií a v 
ktorých sa priorita kladie na chýbajúcu 
infraštruktúru. V tejto súvislosti by mal 
nástroj Spájame Európu sledovať tieto 
ciele:

(a) prispievať k inteligentnému, 
udržateľnému a inkluzívnemu rastu 
rozvojom moderných a vysokovýkonných 
transeurópskych sietí, čím sa stane 
prínosom pre celú Európsku úniu 
vzhľadom na konkurencieschopnosť 
a hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť v rámci jednotného trhu 
a vytvorí priaznivejšie prostredie pre 
súkromné a verejné investície 
prostredníctvom kombinácie finančných 
nástrojov a priamej podpory Únie 
a využívaním synergií vo všetkých 
sektoroch. Dosiahnutie tohto cieľa sa bude 
hodnotiť podľa objemu verejných 
a súkromných investícií do projektov 
spoločného záujmu, a predovšetkým podľa 
objemu verejných a súkromných investícií 
do projektov spoločného záujmu 
realizovaných pomocou finančných 
nástrojov na základe tohto nariadenia.

(a) prispievať k inteligentnému, 
udržateľnému a inkluzívnemu rastu 
rozvojom moderných a vysokovýkonných 
transeurópskych sietí, ktoré zohľadňujú 
budúce dopravné toky, čím sa stane 
prínosom pre celú Európsku úniu 
vzhľadom na konkurencieschopnosť a 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
v rámci jednotného trhu a vytvorí 
priaznivejšie prostredie pre súkromné a 
verejné investície prostredníctvom 
kombinácie finančných nástrojov a priamej 
podpory Únie a využívaním synergií vo 
všetkých sektoroch. Dosiahnutie tohto 
cieľa sa bude hodnotiť podľa objemu 
verejných a súkromných investícií do 
projektov spoločného záujmu, 
a predovšetkým podľa objemu verejných 
a súkromných investícií do projektov 
spoločného záujmu realizovaných 
pomocou finančných nástrojov na základe 
tohto nariadenia, ako aj ostatných 
finančných zdrojov.

(b) umožniť Únii dosiahnuť svoje ciele
znížiť do roku 2020 emisie skleníkových 
plynov o 20 %, zvýšiť energetickú 
účinnosť o 20 % a zvýšiť podiel 
obnoviteľnej energie na 20 % a súčasne 
zabezpečiť väčšiu solidaritu medzi 
členskými štátmi.

(b) prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie
znížiť do roku 2020 emisie skleníkových 
plynov o 20 %, zvýšiť energetickú 
účinnosť o 20 % a zvýšiť podiel 
obnoviteľnej energie na 20 % a súčasne 
zabezpečiť väčšiu solidaritu medzi 
členskými štátmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) premostiť chýbajúce prepojenia 
a odstrániť úzke miesta, najmä 
v cezhraničných úsekoch.

Odôvodnenie

Hraničné regióny sú znevýhodnené svojou periférnou polohou, a sú preto veľmi závislé od 
prepojení s dopravnou sieťou EÚ. V hraničných regiónoch by sa teda mali podporovať 
projekty v oblasti infraštruktúry s cieľom vybudovať chýbajúce prepojenia a odstrániť úzke 
miesta, čo by umožnilo prepojiť tieto regióny so základnou sieťou, a tým zaručiť lepší prístup 
k vnútornému trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Okrem všeobecných cieľov stanovených 
v článku 3 by mal nástroj „Spájame 
Európu“ prispievať aj k dosahovaniu 
týchto špecifických sektorových cieľov:

1. Okrem všeobecných cieľov stanovených 
v článku 3 by mal nástroj Spájame Európu 
prispievať aj k dosahovaniu týchto 
špecifických sektorových cieľov:

(a) V oblasti dopravy nástroj „Spájame 
Európu“ podporuje projekty spoločného 
záujmu zamerané na dosahovanie ďalej 
uvedených cieľov, ako sa ďalej vymedzuje 
v článku 4 nariadenia (EÚ) č. xxxx/2012 
[usmernenia pre TEN-T]:

(a) V oblasti dopravy nástroj Spájame 
Európu podporuje projekty spoločného 
záujmu zamerané na dosahovanie ďalej 
uvedených cieľov, ako sa bližšie
vymedzuje v článku 4 nariadenia (EÚ) 
č. xxxx/2012 [usmernenia pre TEN-T]:

(i) odstránenie úzkych miest a premostenie 
chýbajúcich prepojení, merané počtom 
nových a vylepšených cezhraničných 
prepojení a odstránených úzkych miest na 
dopravných trasách, ktoré využili CEF;

(i) odstránenie úzkych miest a premostenie 
chýbajúcich prepojení aj využitím kvót a 
miery spolufinancovania, ako sa uvádza v 
článku 10 tohto nariadenia, a 
prihliadnutím na zemepisne 
znevýhodnené regióny, čo treba merať 
počtom nových a vylepšených vnútorných 
a cezhraničných prepojení a odstránených 
úzkych miest na dopravných trasách, ktoré 



PE491.329v02-00 14/35 AD\915841SK.doc

SK

využili CEF;

(ii) zabezpečenie udržateľnej a efektívnej 
dopravy z dlhodobého hľadiska, merané 
dĺžkou konvenčnej železničnej siete v EÚ-
27 a dĺžkou vysokorýchlostnej železničnej 
siete v EÚ-27;

(ii) zabezpečenie udržateľnej a efektívnej 
dopravy z dlhodobého hľadiska, merané 
dĺžkou konvenčnej železničnej siete v EÚ-
27 a dĺžkou vysokorýchlostnej železničnej 
siete v EÚ-27;

(iii) optimalizácia integrácie a vzájomného 
prepojenia druhov dopravy a zvýšenie 
interoperability dopravných služieb. 
Dosiahnutie tohto cieľa sa bude merať 
počtom prístavov a letísk napojených na 
železničnú sieť. 

(iii) optimalizácia integrácie a vzájomného 
prepojenia druhov dopravy a zvýšenie 
interoperability dopravných služieb. 
Dosiahnutie tohto cieľa sa bude merať 
počtom prístavov a letísk napojených na 
železničnú sieť.

(iv) príprava na budúce dopravné toky.

(b) oblasti energetiky nástroj „Spájame 
Európu“ podporuje projekty spoločného 
záujmu zamerané na dosahovanie týchto 
cieľov, ako sa ďalej uvádza v nariadení 
(EÚ) č. xxxx/2012:

(b) oblasti energetiky nástroj Spájame 
Európu podporuje projekty spoločného 
záujmu zamerané na dosahovanie týchto 
cieľov, ako sa ďalej uvádza v nariadení 
(EÚ) č. xxxx/2012:

(i) podpora ďalšej integrácie vnútorného 
energetického trhu 
a cezhraničnej interoperability elektrických 
a plynárenských sietí, vrátane zabezpečenia
toho, aby žiadny členský štát nebol 
odrezaný od európskej siete, merané 
počtom projektov účinne prepájajúcich 
siete členských štátov a odstraňujúcich 
vnútorné úzke miesta;

(i) podpora ďalšej integrácie vnútorného 
energetického trhu 
a cezhraničnej interoperability elektrických 
a plynárenských sietí, vrátane zabezpečenia 
toho, aby žiadny členský štát nebol 
odrezaný od európskej siete, merané 
počtom projektov účinne prepájajúcich 
siete členských štátov a odstraňujúcich 
vnútorné úzke miesta;

(ii) zvýšenie bezpečnosti zásobovania v 
Únii, merané podľa vývoja pružnosti 
systému a zabezpečenia prevádzky sústav, 
ako aj podľa počtu projektov 
umožňujúcich diverzifikáciu zdrojov 
zásobovania, dodávateľských partnerov 
a trás;

(ii) zvýšenie bezpečnosti zásobovania v 
Únii a efektívnosti zásobovania 
prostredníctvom modernizácie 
infraštruktúry, merané podľa vývoja 
pružnosti systému a zabezpečenia 
prevádzky sústav, ako aj podľa počtu 
projektov umožňujúcich diverzifikáciu 
zdrojov zásobovania, dodávateľských 
partnerov a trás;

prispievanie k udržateľnému rozvoju 
a ochrane životného prostredia, 
predovšetkým podporou integrácie energie 
z obnoviteľných zdrojov do prenosovej 
siete a budovaním sietí na výmenu oxidu 
uhličitého, merané prenosom obnoviteľnej 

prispievanie k udržateľnému rozvoju 
a ochrane životného prostredia, 
predovšetkým podporou integrácie energie 
z obnoviteľných zdrojov do prenosovej 
siete a budovaním sietí pre oxid uhličitý, 
merané prenosom obnoviteľnej energie z 
výrobných zariadení do veľkých 
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energie z výrobných zariadení do veľkých 
spotrebiteľských centier a úložísk 
a celkovým objemom emisií CO2, vzniku 
ktorých sa zabránilo realizáciou projektov, 
ktoré využívali nástroj „Spájame Európu“.

spotrebiteľských centier a úložísk 
a celkovým objemom emisií CO2, vzniku 
ktorých sa zabránilo realizáciou projektov, 
ktoré využívali nástroj Spájame Európu.

(c) V oblasti telekomunikácií nástroj 
„Spájame Európu“ zabezpečuje akcie na 
podporu projektov spoločného záujmu 
zameraných na dosahovanie týchto cieľov, 
ako sa ďalej vymedzuje v nariadení (EÚ) 
č. xxxx/2012 [usmernenia INFSO]:

(c) V oblasti telekomunikácií nástroj 
Spájame Európu zabezpečuje akcie na 
podporu projektov spoločného záujmu 
zameraných na dosahovanie týchto cieľov, 
ako sa ďalej vymedzuje v nariadení (EÚ) 
č. xxxx/2012 [usmernenia INFSO]:

(i) urýchlenie zavádzania rýchlych 
a ultrarýchlych širokopásmových sietí a ich 
využívania, vrátane malými a strednými 
podnikmi (MSP), merané úrovňou pokrytia 
širokopásmovými a ultrarýchlymi 
širokopásmovými sieťami a počtom 
domácností využívajúcich širokopásmové 
pripojenia nad 100 Mbps;

(i) urýchlenie zavádzania rýchlych a 
ultrarýchlych širokopásmových sietí v 
rámci všetkých regiónov EÚ, medzi nimi a 
tiež vo vidieckych oblastiach a ich 
využívania, vrátane malými a strednými 
podnikmi (MSP), merané úrovňou pokrytia 
širokopásmovými a ultrarýchlymi 
širokopásmovými sieťami a počtom 
domácností využívajúcich širokopásmové 
pripojenia nad 100 Mbps;

(ii) podpora vzájomného prepojenia 
a online interoperability vnútroštátnych 
verejných služieb, ako aj prístupu do 
takýchto sietí, merané percentuálnym 
podielom obyvateľov a podnikov 
využívajúcich verejné online služby 
a cezhraničnou dostupnosťou takýchto 
služieb.

(ii) podpora vzájomného prepojenia 
a online interoperability vnútroštátnych 
verejných služieb, ako aj prístupu do 
takýchto sietí, merané percentuálnym 
podielom obyvateľov a podnikov 
využívajúcich verejné online služby 
a cezhraničnou dostupnosťou takýchto 
služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

prispievanie k udržateľnému rozvoju 
a ochrane životného prostredia, 
predovšetkým podporou integrácie energie 
z obnoviteľných zdrojov do prenosovej 
siete a budovaním sietí na výmenu oxidu 
uhličitého, merané prenosom obnoviteľnej 
energie z výrobných zariadení do veľkých 
spotrebiteľských centier a úložísk 

(iii) prispievanie k udržateľnému rozvoju a 
ochrane životného prostredia, 
predovšetkým podporou integrácie energie 
z obnoviteľných zdrojov do prenosovej 
siete, budovaním sietí pre oxid uhličitý a 
investovaním do udržateľnej dopravy, 
merané prenosom obnoviteľnej energie z 
výrobných zariadení do veľkých 
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a celkovým objemom emisií CO2, vzniku 
ktorých sa zabránilo realizáciou projektov, 
ktoré využívali nástroj „Spájame Európu“.

spotrebiteľských centier a úložísk a 
celkovým objemom emisií CO2, vzniku 
ktorých sa zabránilo realizáciou projektov, 
ktoré využívali nástroj Spájame Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné krytie na realizáciu nástroja 
„Spájame Európu“ na obdobie rokov 2014 
až 2020 predstavuje 50 000 000 000 EUR. 
Táto suma sa rozdelí medzi sektory 
uvedené v článku 3 takto:

1. Finančné krytie na realizáciu nástroja 
Spájame Európu na obdobie rokov 2014 až 
2020 predstavuje [XXX] EUR. Táto suma 
sa rozdelí medzi sektory uvedené v článku 
3 takto:

(a) doprava: 31 694 000 000 EUR, z toho 
10 000 000 000 EUR sa presunie 
z Kohézneho fondu na výdavky v súlade 
s týmto nariadením v členských štátoch, 
ktoré sú oprávnené na financovanie 
z Kohézneho fondu;

(a) doprava: [XXX] EUR, z toho 
[XXX] EUR sa presunie z Kohézneho 
fondu na výdavky v súlade s týmto 
nariadením, nariadením (EÚ) č. [...]/2012 
[NSU] a nariadením (EÚ) č. [...]/2012 
[Kohézny fond] len do členských štátov, 
ktoré majú nárok na financovanie 
z Kohézneho fondu, v prípade projektov 
uvedených v prílohe 1 a do 31. decembra 
2016 sa pritom plne rešpektujú finančné 
prostriedky pridelené z Kohézneho fondu;

(b) energetika: EUR 9 121 000 000; (b) energetika: EUR [XXX];
(c) telekomunikácie: EUR 9 185 000 000. (c) telekomunikácie: EUR [XXX].
2. Finančné krytie nástroja „Spájame 
Európu“ sa môže vzťahovať na výdavky 
súvisiace s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
akciami, ktoré sa vyžadujú na riadenie 
programu a na dosiahnutie jeho cieľov, 
predovšetkým so štúdiami, zasadnutiami 
expertov, pokiaľ sa týkajú všeobecných 
cieľov tohto nariadenia, výdavkami 
spojenými so sieťami IT zameranými na 
spracovanie a výmenu informácií, spolu so 
všetkými ostatnými nákladmi na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisii 
vznikli pri riadení programu.

2. Finančné krytie nástroja Spájame 
Európu sa môže vzťahovať na výdavky 
súvisiace s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
akciami, ktoré sa vyžadujú na riadenie 
programu a na dosiahnutie jeho cieľov, 
predovšetkým so štúdiami, zasadnutiami 
expertov, pokiaľ sa týkajú všeobecných 
cieľov tohto nariadenia, výdavkami 
spojenými so sieťami IT zameranými na 
spracovanie a výmenu informácií, spolu so 
všetkými ostatnými nákladmi na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisii 
vznikli pri riadení programu.

Pridelené finančné prostriedky sa môžu Pridelené finančné prostriedky sa môžu 
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takisto vzťahovať na náklady na technickú 
a administratívnu pomoc potrebné na 
zabezpečenie prechodu medzi programom 
a opatreniami prijatými podľa nariadenia 
(ES) č. 680/2007. V prípade potreby by sa 
mohli rozpočtové prostriedky zahrnúť do 
rozpočtu na obdobie po roku 2020 s 
cieľom pokrývať podobné náklady, aby sa 
umožnilo riadenie akcií, ktoré sa do 31. 
decembra 2020 ešte neukončili.

takisto vzťahovať na náklady na technickú 
a administratívnu pomoc potrebné na 
zabezpečenie prechodu medzi programom 
a opatreniami prijatými podľa nariadenia 
(ES) č. 680/2007. V prípade potreby by sa 
mohli rozpočtové prostriedky zahrnúť do 
rozpočtu na obdobie po roku 2020 s 
cieľom pokrývať podobné náklady, aby sa 
umožnilo riadenie akcií, ktoré sa do 31. 
decembra 2020 ešte neukončili.

3. Po uskutočnení strednodobého 
hodnotenia v súlade s článkom 26 ods. 1 
môže Komisia presúvať rozpočtové 
prostriedky medzi sektormi podľa odseku 1
s výnimkou 10 000 000 000 EUR 
presunutých z Kohézneho fondu na 
financovanie projektov v sektore dopravy 
v členských štátoch oprávnených čerpať 
financie z Kohézneho fondu.

3. Po uskutočnení strednodobého 
hodnotenia v súlade s článkom 26 ods. 1 
môže Komisia presúvať medzi sektormi 
rozpočtové prostriedky podľa odseku 1 až 
do výšky maximálne 3 % na sektor
s výnimkou [XXX] EUR presunutých 
z Kohézneho fondu na financovanie 
projektov v sektore dopravy v členských 
štátoch oprávnených čerpať financie 
z Kohézneho fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Využívať pomoc prostredníctvom 
finančnej pomoci EÚ vo forme grantov, 
finančných nástrojov a obstarávania sú 
oprávnené len akcie prispievajúce 
k projektom spoločného záujmu podľa 
nariadenia (EÚ) č. XXX/2012 [usmernenia 
pre TEN-T], (EÚ) č. XXX/2012 
[usmernenia pre TEN-E], (EÚ) č. 
XXX/2012 [usmernenia pre energetickú 
infraštruktúru] a č. XXX/2012 [usmernenia 
INFSO], ako aj akcie na podporu 
programu.

1. Využívať pomoc prostredníctvom 
finančnej pomoci EÚ vo forme grantov, 
finančných nástrojov a obstarávania sú 
oprávnené len akcie prispievajúce 
k projektom spoločného záujmu podľa 
nariadenia (EÚ) č. XXX/2012 [usmernenia 
pre TEN-T], (EÚ) č. XXX/2012 
[usmernenia pre TEN-E], (EÚ) č. 
XXX/2012 [usmernenia pre energetickú 
infraštruktúru] a č. XXX/2012 [usmernenia 
INFSO], ako aj akcie na podporu 
programu.

2. V oblasti dopravy sú oprávnené na 
podporu prostredníctvom finančnej pomoci 
Únie vo forme obstarávania a finančných 
nástrojov podľa tohto nariadenia len akcie 
prispievajúce k projektom spoločného 
záujmu v súlade s nariadením (EÚ) č. 

2. V oblasti dopravy sú oprávnené na 
podporu prostredníctvom finančnej pomoci 
Únie vo forme obstarávania a finančných 
nástrojov podľa tohto nariadenia len akcie 
prispievajúce k projektom spoločného 
záujmu v súlade s nariadením (EÚ) č. 
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XXX/2012 [usmernenia pre TEN-T] 
a akcie na podporu programu. Na finančnú 
pomoc Únie vo forme grantov podľa tohto 
nariadenia sú oprávnené len tieto akcie:

XXX/2012 [usmernenia pre TEN-T] 
a akcie na podporu programu. Na finančnú 
pomoc Únie vo forme grantov podľa tohto 
nariadenia sú oprávnené len tieto akcie:

(a) akcie realizujúce základnú sieť podľa 
kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 
XXXX/2012 [usmernenia pre TEN-T] 
vrátane zavádzania nových technológií 
a inovácií podľa článku 39 nariadenia (EÚ) 
č. XXXX/2012 [usmernenia pre TEN-T];

(a) akcie realizujúce základnú sieť podľa 
kapitoly III nariadenia (EÚ) č. 
XXXX/2012 [usmernenia pre TEN-T] 
vrátane zavádzania nových technológií 
a inovácií podľa článku 39 nariadenia (EÚ) 
č. XXXX/2012 [usmernenia pre TEN-T];

(aa) akcie, ktorými sa realizuje 
komplexná sieť podľa kapitoly II 
nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia TEN-T], ak sa podieľajú na 
uľahčovaní cezhraničných dopravných 
tokov alebo odstránení úzkych miest a tiež 
na rozvoji základnej siete a zabezpečujú 
prepojenie regiónov vrátane vzdialených a 
najodľahlejších regiónov až do stropu 
5 % finančného krytia pre dopravu 
vymedzeného v článku 5 tohto nariadenia;

(b) štúdie pre projekty spoločného záujmu 
vymedzené v článku 8 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia pre TEN-T];

(b) štúdie pre projekty spoločného záujmu 
vymedzené v článku 8 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia pre TEN-T];

(c) akcie podporujúce projekty spoločného 
záujmu vymedzené v článku 8 ods. 1 písm. 
a) a d) nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia pre TEN-T];

(c) akcie podporujúce projekty spoločného 
záujmu vymedzené v článku 8 ods. 1 písm. 
a) a d) nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia pre TEN-T];

(d) akcie podporujúce systémy riadenia 
dopravy v súlade s článkom 37 nariadenia 
(EÚ) č. XXXX/2012 [usmernenia 
pre TEN-T]; 

(d) akcie podporujúce systémy riadenia 
dopravy v súlade s článkom 37 nariadenia 
(EÚ) č. XXXX/2012 [usmernenia 
pre TEN-T]; 

(e) akcie podporujúce služby nákladnej 
dopravy v súlade s článkom 38 nariadenia 
(EÚ) č. XXXX/2012 [usmernenia 
pre TEN-T];

(e) akcie podporujúce služby nákladnej 
dopravy v súlade s článkom 38 nariadenia 
(EÚ) č. XXXX/2012 [usmernenia 
pre TEN-T];

(f) akcie na zníženie hluku zo železničnej 
nákladnej dopravy úpravou existujúcich 
koľajových vozidiel;

f) akcie zamerané na zníženie hluku zo 
železničnej dopravy, a to aj úpravou a 
modernizáciou existujúcich koľajových 
vozidiel;

(g) akcie na podporu programu. (g) akcie na podporu programu;

(ga) akcie podporujúce nové technológie 
a inovácie pre všetky spôsoby dopravy.
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Akcie súvisiace s dopravou, ktoré zahŕňajú 
cezhraničný úsek alebo časť takéhoto 
úseku, sú oprávnené získať finančnú 
pomoc Únie, ak existuje písomná dohoda 
medzi dotknutými členskými štátmi alebo 
dotknutými členskými štátmi a tretími 
krajinami týkajúca sa dokončenia 
cezhraničného úseku. Vo výnimočných 
prípadoch, ak je projekt potrebný na 
napojenie na sieť susedného členského 
štátu alebo tretej krajiny, ale v skutočnosti 
neprekračuje hranice, uvedená písomná 
dohoda sa nepožaduje. 

Akcie súvisiace s dopravou, ktoré zahŕňajú 
cezhraničný úsek alebo časť takéhoto 
úseku, sú oprávnené získať finančnú 
pomoc Únie, ak existuje písomná dohoda 
medzi dotknutými členskými štátmi alebo 
dotknutými členskými štátmi a tretími 
krajinami týkajúca sa dokončenia 
cezhraničného úseku. Komisia poskytuje 
pomoc pri uzatváraní dohody a každý rok 
podáva správu Parlamentu o prípadoch, v 
ktorých došlo k problémom, a o povahe 
týchto ťažkostí. Vo výnimočných 
prípadoch, ak je projekt potrebný na 
napojenie na sieť susedného členského 
štátu alebo tretej krajiny, ale v skutočnosti 
neprekračuje hranice, uvedená písomná 
dohoda sa nepožaduje. 

Financovanie vo forme grantov pre 
projekty so značnými zdrojmi príjmov 
používateľov sú v prvom rade k dispozícii 
na účely prípravy projektov, predovšetkým 
posudzovania VSP.

Financovanie vo forme grantov pre 
projekty so značnými zdrojmi príjmov 
používateľov sú v prvom rade k dispozícii 
na účely prípravy projektov, predovšetkým 
posudzovania VSP.

3. V oblasti energetiky sa špecifické 
podmienky oprávnenosti akcií 
realizujúcich projekty spoločného záujmu 
na finančnú pomoc Únie vo forme 
finančných nástrojov a grantov na základe 
tohto nariadenia stanovujú v článku 15 
nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia pre energetickú 
infraštruktúru]. 

3. V oblasti energetiky sa špecifické 
podmienky oprávnenosti akcií 
realizujúcich projekty spoločného záujmu 
na finančnú pomoc Únie vo forme 
finančných nástrojov a grantov na základe 
tohto nariadenia stanovujú v článku 15 
nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia pre energetickú 
infraštruktúru]. 

4. Všetky akcie v sektore telekomunikácií 
realizujúce projekty spoločného záujmu 
a akcie na podporu programu stanovené 
v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia INFSO] sú podľa tohto 
nariadenia oprávnené prijímať finančnú 
pomoc Únie vo forme grantov, 
obstarávania a finančných nástrojov.

4. Všetky akcie v sektore telekomunikácií 
realizujúce projekty spoločného záujmu 
a akcie na podporu programu stanovené 
v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. XXXX/2012 
[usmernenia INFSO] sú podľa tohto 
nariadenia oprávnené prijímať finančnú 
pomoc Únie vo forme grantov, 
obstarávania a finančných nástrojov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Granty podľa tohto nariadenia môžu 
nadobúdať formy uvedené v článku XXX 
nariadenia (EÚ) č. XXX/2012 [nové 
nariadenie o rozpočtových pravidlách].

1. Granty podľa tohto nariadenia môžu 
nadobúdať formy uvedené v článku XXX 
nariadenia (EÚ) č. XXX/2012 [nové 
nariadenie o rozpočtových pravidlách].

V pracovných programoch sa ustanovia 
formy grantov, ktoré sa môžu používať na 
financovanie príslušných akcií.

V pracovných programoch sa ustanovia 
formy grantov, ktoré sa môžu používať na 
financovanie príslušných akcií.

2. Výdavky môžu byť oprávnené odo dňa, 
kedy bola podaná žiadosť o poskytnutie 
pomoci. [Výdavky na akcie vyplývajúce 
z projektov začlenených do prvého 
viacročného programu môžu byť 
oprávnené od 1. januára 2014].

2. Výdavky môžu byť oprávnené odo dňa, 
keď bola podaná žiadosť o poskytnutie 
pomoci. [Výdavky na akcie vyplývajúce 
z projektov začlenených do prvého 
viacročného programu môžu byť 
oprávnené od 1. januára 2014].

3. Oprávnené môžu byť len výdavky, ktoré 
vznikli v členských štátoch s výnimkou 
prípadov, keď sa projekt spoločného 
záujmu týka územia tretích krajín a keď je 
akcia nevyhnutná pre dosiahnutie cieľov 
daného projektu.

3. Oprávnené môžu byť len výdavky, ktoré 
vznikli v členských štátoch s výnimkou 
prípadov, keď sa projekt spoločného 
záujmu týka územia tretích krajín a keď je 
akcia nevyhnutná pre dosiahnutie cieľov 
daného projektu.

4. Náklady na zariadenia a infraštruktúru, 
s ktorými príjemca zaobchádza ako 
s kapitálovými nákladmi, môžu byť 
oprávnené až do svojej plnej výšky.

4. Náklady na zariadenia a infraštruktúru, 
s ktorými príjemca zaobchádza ako 
s kapitálovými nákladmi, môžu byť 
oprávnené až do svojej plnej výšky.

5. Výdavky súvisiace s environmentálnymi 
štúdiami o ochrane životného prostredia a 
súlade s acquis Únie môžu byť oprávnené.

5. Výdavky súvisiace s environmentálnymi 
štúdiami o ochrane životného prostredia a 
súlade s acquis Únie môžu byť oprávnené.

6. Výdavky súvisiace s nákupom pôdy 
nepredstavujú oprávnené náklady.

6. Výdavky súvisiace s nákupom 
nezastavanej pôdy nepredstavujú 
oprávnené náklady.

7. DPH nepredstavuje oprávnené náklady. 7. Nenávratná DPH predstavuje
oprávnené náklady.

8. Pravidlá oprávnenosti nákladov, ktoré 
vznikli príjemcom, sa mutatis mutandis 
vzťahujú aj na náklady, ktoré vznikli 
implementačným orgánom.

8. Pravidlá oprávnenosti nákladov, ktoré 
vznikli príjemcom, sa mutatis mutandis 
vzťahujú aj na náklady, ktoré vznikli 
implementačným orgánom.

8a. Technická a administratívna pomoc sa 
považuje za oprávnené náklady.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Návrhy môže predkladať jeden alebo 
viac členských štátov, medzinárodných 
organizácií, spoločných podnikov alebo 
verejných či súkromných podnikov alebo 
orgánov zriadených v členských štátoch.

1. Návrhy môže predkladať jeden alebo 
viac členských štátov, medzinárodných 
organizácií, spoločných podnikov, ako je 
európske zoskupenie územnej spolupráce 
(EZÚS), alebo verejných či súkromných 
podnikov alebo orgánov zriadených 
v členských štátoch.

Odôvodnenie

Európske zoskupenie územnej spolupráce je jedinečný nástroj na úrovni EÚ, prostredníctvom 
ktorého možno koncipovať a rozvíjať miestne stratégie, zastupovať riadiaci orgán 
v komplexných programoch s rôznymi zdrojmi financovania a realizovať projekty či 
programy. EZÚS umožňuje obmedzovať administratívne náklady a zložitosť, pričom prináša 
dodatočnú pridanú hodnotu v cezhraničných prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Okrem prípadov uvedených v článku 
XXX nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[nové nariadenie o rozpočtových 
pravidlách], sa budú návrhy vyberať 
prostredníctvom výzvy na predkladanie 
návrhov na základe pracovných programov 
uvedených v článku 17.

1. Okrem prípadov uvedených v článku 
XXX nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 
[nové nariadenie o rozpočtových 
pravidlách], sa budú návrhy vyberať 
prostredníctvom výzvy na predkladanie 
návrhov na základe pracovných programov 
uvedených v článku 17.

2. V oblasti dopravy: 2. V oblasti dopravy:
(a) v prípade grantov na štúdie, objem 
finančnej pomoci Únie neprekročí 50 % 
oprávnených nákladov;

(a) v prípade grantov na štúdie, objem 
finančnej pomoci Únie neprekročí 50 % 
oprávnených nákladov;

(b) v prípade grantov na práce týkajúce sa: (b) v prípade grantov na práce týkajúce sa:
(i) železnice a vnútrozemských vodných 
ciest: objem finančnej pomoci Únie 

(i) železnice a vnútrozemských vodných 
ciest: objem finančnej pomoci Únie je vo 
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neprekročí 20 % oprávnených nákladov; 
miera financovania sa môže zvýšiť na 30 % 
pre akcie odstraňujúce úzke miesta; miera 
financovania sa môže zvýšiť na 40 % pre 
akcie súvisiace s cezhraničnými úsekmi;

výške najmenej 20 % oprávnených 
nákladov, ale neprekročí 30 %; miera 
financovania sa zvýši na 30 % pre akcie 
odstraňujúce úzke miesta; miera 
financovania sa zvýši na 40 % pre akcie 
súvisiace s cezhraničnými úsekmi; 25 % 
finančných prostriedkov v rámci CEF je 
určených na programy realizované na 
hraničných prechodoch.

(ii) vnútrozemských dopravných spojení 
s prístavmi a letiskami, akcie na zníženie 
hlučnosti železničnej nákladnej dopravy 
úpravou existujúcich koľajových vozidiel, 
ako aj rozvoj prístavov a multimodálnych 
platforiem: objem finančnej pomoci Únie 
neprekročí 20 % oprávnených nákladov.

(ii) vnútrozemských dopravných spojení 
s prístavmi a letiskami, akcie na zníženie 
hlučnosti železničnej nákladnej dopravy 
úpravou existujúcich koľajových vozidiel a 
uľahčením ich modernizácie, rozvoj 
prístavov, čím sa prihliadne na zemepisne 
znevýhodnené regióny, ako aj akcie 
podporujúce nové technológie a inovácie 
pre všetky spôsoby dopravy: objem 
finančnej pomoci Únie neprekročí 20 % 
oprávnených nákladov.

(c) v prípade grantov na systémy a služby 
riadenia dopravy:

(c) v prípade grantov na systémy a služby 
riadenia dopravy:

(i) Európsky systém riadenia železničnej 
dopravy (ERTMS): objem finančnej 
pomoci Únie neprekročí 50 % oprávnených 
nákladov;

(i) Európsky systém riadenia železničnej 
dopravy (ERTMS) a riečne informačné 
systémy: objem finančnej pomoci Únie 
neprekročí 50 % oprávnených nákladov;

(ii) systémy riadenia dopravy, služby 
nákladnej dopravy, bezpečné parkoviská na 
základnej cestnej sieti, ako aj akcie na 
podporu rozvoja námorných diaľnic: objem 
finančnej pomoci Únie neprekročí 20 % 
oprávnených nákladov.

(ii) systémy riadenia dopravy, služby 
nákladnej dopravy, bezpečné parkoviská na 
základnej cestnej sieti, ako aj akcie na 
podporu rozvoja námorných diaľnic: objem 
finančnej pomoci Únie neprekročí 20 % 
oprávnených nákladov.

3. V oblasti energetiky: 3. V oblasti energetiky:
(a) objem finančnej pomoci Únie 
neprekročí 50 % oprávnených nákladov na 
štúdie a/alebo práce;

(a) objem finančnej pomoci Únie 
neprekročí 50 % oprávnených nákladov na 
štúdie a/alebo práce;

(b) miera spolufinancovania sa môže 
zvýšiť maximálne na 80 % pri akciách, 
ktoré na základe dokumentov uvedených 
v článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 
č. XXXX/2012 [usmernenia pre 
energetickú infraštruktúru], poskytujú 
vysokú úroveň regionálnej bezpečnosti 
zásobovania alebo bezpečnosti 
zásobovania v celej Únii alebo posilňujú 

(b) miera spolufinancovania sa môže 
zvýšiť maximálne na 80 % pri akciách, 
ktoré na základe dokumentov uvedených 
v článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 
č. XXXX/2012 [usmernenia pre 
energetickú infraštruktúru], poskytujú 
vysokú úroveň regionálnej bezpečnosti 
zásobovania alebo bezpečnosti 
zásobovania v celej Únii alebo posilňujú 
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solidaritu Únie alebo predstavujú vysoko 
inovačné riešenia.

solidaritu Únie alebo predstavujú vysoko 
inovačné riešenia.

4. V oblasti telekomunikácií: 4. V oblasti telekomunikácií:
(a) akcie v oblasti širokopásmových sietí: 
objem finančnej pomoci Únie neprekročí 
50 % oprávnených nákladov;

(a) akcie v oblasti širokopásmových sietí: 
objem finančnej pomoci Únie neprekročí 
50 % oprávnených nákladov;

(b) akcie v oblasti generických služieb: 
objem finančnej pomoci Únie neprekročí 
75 % oprávnených nákladov;

(b) akcie v oblasti generických služieb: 
objem finančnej pomoci Únie neprekročí 
75 % oprávnených nákladov;

(c) základné služby sa zvyčajne financujú 
na základe obstarávania. Vo výnimočných 
prípadoch sa môžu financovať z grantu 
pokrývajúceho až 100 % oprávnených 
nákladov bez toho, aby bola dotknutá 
zásada spolufinancovania; 

(c) základné služby sa zvyčajne financujú 
na základe obstarávania. Vo výnimočných 
prípadoch sa môžu financovať z grantu 
pokrývajúceho až 100 % oprávnených 
nákladov bez toho, aby bola dotknutá 
zásada spolufinancovania; 

(d) akcie na podporu programu vrátane 
mapovania infraštruktúry, partnerských 
programov (twinning) a technickej pomoci: 
objem finančnej pomoci Únie neprekročí 
75 % oprávnených nákladov.

(d) akcie na podporu programu vrátane 
mapovania infraštruktúry, partnerských 
programov (twinning) a technickej pomoci: 
objem finančnej pomoci Únie neprekročí 
75 % oprávnených nákladov.

5. Uvedené miery spolufinancovania sa 
môžu zvýšiť až o 10 percentuálnych bodov 
v prípade akcií so synergiami vo všetkých 
sektoroch, dosahujúcich ciele zmiernenia 
zmeny klímy, zvyšujúcich odolnosť voči 
zmenám klímy alebo znižujúcich emisie 
skleníkových plynov. Toto zvýšenie by sa 
nemalo uplatňovať na miery 
spolufinancovania uvedené v článku 11.

5. Uvedené miery spolufinancovania sa 
môžu zvýšiť až o 10 percentuálnych bodov 
v prípade akcií so synergiami vo všetkých 
sektoroch, dosahujúcich ciele zmiernenia 
zmeny klímy, zvyšujúcich odolnosť voči 
zmenám klímy alebo znižujúcich emisie 
skleníkových plynov. Toto zvýšenie by sa 
nemalo uplatňovať na miery 
spolufinancovania uvedené v článku 11.

6. Objem finančnej pomoci, ktorá sa má 
udeliť vybraným akciám, sa bude 
upravovať na základe analýzy nákladov 
a prínosov pre každý projekt, dostupnosti 
rozpočtových prostriedkov a potreby 
maximalizovať pákový efekt financovania 
EÚ.

6. Objem finančnej pomoci, ktorá sa má 
udeliť vybraným akciám, sa bude 
upravovať na základe analýzy nákladov 
a prínosov pre každý projekt, dostupnosti 
rozpočtových prostriedkov a potreby 
maximalizovať pákový efekt financovania 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o 10 000 000 000 EUR 
prevedených z Kohézneho fondu [článok 
XX nariadenia XXX], ktoré sa majú použiť 
v členských štátoch oprávnených prijímať 
finančné prostriedky z Kohézneho fondu, 
otvoria sa osobitné výzvy na predloženie 
projektov realizujúcich základnú sieť 
výhradne v členských štátoch oprávnených 
prijímať finančné prostriedky z Kohézneho 
fondu.

1. Pokiaľ ide o [XXX] EUR prevedených z 
Kohézneho fondu [článok XX nariadenia 
XXX], ktoré sa majú použiť v členských 
štátoch oprávnených prijímať finančné 
prostriedky z Kohézneho fondu, otvoria sa 
osobitné výzvy na predloženie projektov 
realizujúcich základnú sieť výhradne v 
členských štátoch oprávnených prijímať 
finančné prostriedky z Kohézneho fondu.

2. Na tieto osobitné výzvy sa vzťahujú 
pravidlá platné podľa tohto nariadenia pre 
sektor dopravy. V rámci realizácie týchto 
výziev sa maximálna možná priorita udelí 
projektom rešpektujúcim národné 
prideľovanie finančných prostriedkov 
z Kohézneho fondu.

2. Na tieto osobitné výzvy sa vzťahujú 
pravidlá platné podľa tohto nariadenia pre 
sektor dopravy, ktorých cieľom je 
odstránenie prekážok pre mobilitu. Výber
projektov, ktoré možno financovať, 
prebieha na základe toho, či sú vyzreté a 
kvalitné a prinášajú pridanú hodnotu EÚ 
v súlade s cieľmi a kritériami uvedenými
v tomto nariadení a so zreteľom na
prostriedky pridelené členským štátom v
rámci Kohézneho fondu do 31. decembra
2016. Od 1. januára 2017 sú zdroje 
presunuté do nástroja Spájame Európu, 
ktoré neboli vyčlenené na projekt 
dopravnej infraštruktúry, k dispozícii 
všetkým členským štátom oprávneným na 
čerpanie finančných prostriedkov 
z Kohézneho fondu s cieľom 
financovania projektov dopravnej 
infraštruktúry podľa pravidiel uvedených 
v tomto nariadení. Najvyššiu prioritu 
treba však priznať projektom, ktoré 
zachovávajú objem finančných 
prostriedkov pridelených členskému štátu 
v rámci Kohézneho fondu.

3. Odchylne od článku 10 v prípade sumy 
10 000 000 000 EUR prevedenej 
z Kohézneho fondu [článok XX nariadenia 
XXX], ktorá sa má použiť v členských 
štátoch oprávnených prijímať finančné 
prostriedky z Kohézneho fondu, 
maximálne miery financovania sú tie, ktoré 
sa uplatňujú na Kohézny fond uvedený v 
článku 22 a článku 110 ods. 3 nariadenia 

3. Odchylne od článku 10 v prípade sumy 
EUR prevedenej z Kohézneho fondu 
[článok XX nariadenia XXX], ktorá sa má 
použiť v členských štátoch oprávnených 
prijímať finančné prostriedky z Kohézneho
fondu, maximálne miery financovania sú 
tie, ktoré sa uplatňujú na Kohézny fond 
uvedený v článku 22 a článku 110 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. XXX/2012 [nariadenie, 
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(EÚ) č. XXX/2012 [nariadenie, ktorým sa 
ustanovujú spoločné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
fonde námorného a rybného hospodárstva, 
na ktoré sa vzťahuje spoločný strategický 
rámec a ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1083/2006], v prípade týchto akcií:

ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
fonde námorného a rybného hospodárstva, 
na ktoré sa vzťahuje spoločný strategický 
rámec a ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1083/2006], v prípade týchto akcií:

(a) v prípade grantov na štúdie: (a) v prípade grantov na štúdie:
(b) v prípade grantov na práce týkajúce sa: (b) v prípade grantov na práce týkajúce sa:

(i) železnice a vnútrozemských vodných 
ciest;

(i) železnice a vnútrozemských vodných 
ciest;

(ii) akcií na podporu cezhraničných 
cestných úsekov;

(ii) akcií na podporu cezhraničných 
cestných úsekov;

(iii) vnútrozemských dopravných spojení 
s prístavmi a letiskami, rozvoj 
multimodálnych platforiem a prístavov;

(iii) vnútrozemských dopravných spojení 
s prístavmi a letiskami, rozvoj 
multimodálnych platforiem a prístavov;

(c) v prípade grantov na systémy a služby 
riadenia dopravy:

(c) v prípade grantov na systémy a služby 
riadenia dopravy:

(i) Európsky systém riadenia železničnej 
dopravy (ERTMS);

(i) Európsky systém riadenia železničnej 
dopravy (ERTMS), riečne informačné 
služby (RIS) a monitorovací a informačný 
systém pre lodnú dopravu (VTMIS);

(ii) systémy riadenia dopravy. (ii) systémy riadenia dopravy;

(iii) námorné diaľnice.
V záujme podpory členských štátov 
oprávnených na financovanie z 
Kohézneho fondu, ktoré by mohli mať 
ťažkosti pri navrhovaní projektov, ktoré 
budú vyzreté a kvalitné a prinesú pridanú 
hodnotu EÚ, Komisia usporiada 
dodatočné výzvy na predloženie návrhov. 
S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu mieru 
čerpania presunutých finančných 
prostriedkov vo všetkých členských 
štátoch oprávnených na financovanie 
z Kohézneho fondu treba osobitnú 
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pozornosť venovať činnostiam na 
podporu programu podľa nástroja 
„Spájame Európu“, ktoré sú zamerané na 
posilnenie inštitucionálnych kapacít 
a efektívnosti orgánov verejnej správy 
a verejných služieb spojených 
s vypracúvaním a vykonávaním projektov 
uvedených v prílohe I k tomuto 
nariadeniu.
3a. Na sumu [XXX] EUR presunutú 
z Kohézneho fondu sa nevzťahuje 
metodika výpočtu stropu na úrovni 2,5 % 
HDP pre členské štáty, ktoré čerpajú 
prostriedky z Kohézneho fondu.
3b. Zdroje z Kohézneho fondu použité na 
financovanie projektov sektoru dopravy v 
členských štátoch oprávnených na 
čerpanie finančných prostriedkov z 
Kohézneho fondu sa nezapočítavajú proti 
systému stropov politiky súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11a
1. Členské štáty s finančnými problémami, 
na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 
22 a článku 100 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
č. XXX/XXXX (nariadenie o spoločných 
ustanoveniach), môžu okrem zvýšenej 
miery spolufinancovania až do 10 %, aj 
v rámci CEF1, na vlastnú žiadosť 
využívať:
(i) finančné prostriedky plynúce 
z hotovostných tokov získaných 
vymáhaním v rámci CEF na projekty 
v oblasti infraštruktúry;
(ii) finančné prostriedky plynúce 
z hotovostných tokov získaných opravami 
a/alebo vymáhaním v rámci ich 
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národných balíkov prostriedkov 
vyčlenených na projekty v oblasti 
infraštruktúry;
(iii) príslušné sumy by mala centrálne 
spravovať Komisia v rámci programu pre 
konkurencieschopnosť a rast. Tým sa 
podporia investície do vnútroštátnych, ako 
aj nadnárodných projektov v oblasti 
infraštruktúry, čo prispeje k zvýšeniu 
európskej pridanej hodnoty.
_________________
Tamtiež ako v článku 11 ods. 3 bode 3.

Odôvodnenie

Pre členské štáty s finančnými problémami má infraštruktúra veľký význam, keďže zvyšuje 
zamestnanosť a stimuluje rast. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) po posúdení dosiahnutého pokroku 
projektu, predovšetkým v prípade 
výrazných oneskorení v realizácii akcie.

(c) po posúdení dosiahnutého pokroku 
projektu, predovšetkým v prípade 
výrazných oneskorení v realizácii akcie, za 
ktoré sú priamo zodpovední príjemcovia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pred tým, ako Komisia príjme 
akékoľvek rozhodnutie podľa odsekov 1, 2 
a 3, preskúma daný prípad a informuje 
dotknutých príjemcov tak, aby mohli 
predložiť svoje stanoviská v stanovenom 
časovom rámci.

4. Pred tým, ako Komisia prijme 
akékoľvek rozhodnutie podľa odsekov 1, 2 
a 3, preskúma daný prípad a informuje 
dotknutých príjemcov tak, aby mohli 
predložiť svoje stanoviská v lehote
najmenej troch mesiacov.
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Odôvodnenie

Minimálny časový rámec troch mesiacov by mal národným a miestnym orgánom poskytnúť 
dostatok času na to, aby pripravili hĺbkové analýzy a predložili zmysluplné stanoviská 
k danému projektu pred tým, ako EK začne konať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Finančné nástroje slúžia na plnenie 
jedného alebo viacerých špecifických 
cieľov politík Únie, používajú sa 
nediskriminačným spôsobom, majú jasne 
stanovený dátum ukončenia, zodpovedajú 
zásadám riadneho finančného 
hospodárenia a dopĺňajú tradičné 
nástroje, ako sú napríklad granty.

Odôvodnenie

Používanie finančných nástrojov by malo byť riadne regulované a mali by sa poskytnúť 
dostatočné záruky na to, aby sa minimalizovali riziká pre verejné finančné prostriedky 
a zvýšili pákové efekty. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s projektmi týkajúcimi sa 
sektorov dopravy a energetiky členské 
štáty v úzkej spolupráci s Komisiou 
vykonávajú technické monitorovanie 
a finančnú kontrolu akcií a potvrdzujú 
skutočnú výšku a oprávnenosť výdavkov, 
ktoré vznikli v súvislosti s projektmi alebo 
s časťami projektov. Členské štáty môžu 
požiadať Komisiu o účasť na kontrolách na 
mieste.

V súvislosti s projektmi týkajúcimi sa 
sektorov dopravy, energetiky 
a telekomunikácií členské štáty v úzkej 
spolupráci s Komisiou vykonávajú 
technické monitorovanie a finančnú 
kontrolu akcií a potvrdzujú skutočnú výšku 
a oprávnenosť výdavkov, ktoré vznikli 
v súvislosti s projektmi alebo s časťami 
projektov. Členské štáty môžu požiadať 
Komisiu o účasť na kontrolách na mieste.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V oblasti telekomunikácií vnútroštátne 
regulačné orgány vynaložia maximálne 
úsilie najmä na zabezpečenie požadovanej 
právnej istoty a investičných podmienok 
uľahčujúcich realizáciu projektov, ktoré 
prijímajú finančnú pomoc Únie na základe 
tohto nariadenia.

V oblasti telekomunikácií vnútroštátne 
regulačné orgány vynaložia maximálne 
úsilie aj na zabezpečenie požadovanej 
právnej istoty a investičných podmienok 
uľahčujúcich realizáciu projektov, ktoré 
prijímajú finančnú pomoc Únie na základe 
tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme primerané opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby pri realizácii akcií 
financovaných podľa tohto nariadenia boli 
finančné záujmy Únie chránené 
uplatňovaním preventívnych opatrení proti 
podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným 
nezákonným činnostiam účinnými 
kontrolami a v prípade zistenia 
nezrovnalostí vymáhaním nenáležite 
vyplatených súm a prípadne aj účinnými, 
proporcionálnymi a odrádzajúcimi 
pokutami.

1. Komisia prijme primerané opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby pri realizácii akcií 
financovaných podľa tohto nariadenia boli 
finančné záujmy Únie chránené, a to tak, 
že zaručí, že náklady na infraštruktúru 
nebudú neúmerné v porovnaní s 
infraštruktúrou rovnakého typu v iných 
členských štátoch, ak sa náležite 
zohľadnia miestne ceny, a uplatňovaním 
preventívnych opatrení proti podvodom, 
korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným 
činnostiam účinnými kontrolami a v 
prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním 
nenáležite vyplatených súm a prípadne aj 
účinnými, proporcionálnymi a 
odrádzajúcimi pokutami.

Odôvodnenie

V najväčšej možnej miere treba zabezpečiť, aby boli náklady na projekty infraštruktúry 
financované z prostriedkov EÚ v rozličných členských štátoch jednotné na základe nákladov 
na miestne práce a materiály.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
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Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha koordinačný výbor pre 
nástroj Spájame Európu. Uvedený výbor je 
výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.

1. Komisii pomáha koordinačný výbor pre 
nástroj Spájame Európu a výbory zriadené 
pre každý z troch sektorov tohto nástroja –
dopravnú, energetickú a telekomunikačnú 
infraštruktúru. Tieto výbory sú výbormi 
v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výbor zabezpečí zostavenie 
horizontálneho prehľadu pracovných 
programov uvedených v článku 17 na 
účely zabezpečenia zhody a určenia 
a využívania synergií medzi sektormi.

3. Výbor pre koordináciu zabezpečí 
zostavenie horizontálneho prehľadu 
pracovných programov uvedených v 
článku 17 na účely zabezpečenia zhody a 
určenia a využívania synergií medzi 
sektormi. Výbory príslušných sektorov 
pomáhajú Komisii pri monitorovaní 
vykonávania jednotlivých usmernení 
a zúčastňujú sa na ich preskúmaniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty
uvedené v článku 20 sa Komisii udeľujú 
na neurčité obdobie od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 20 sa Komisii udeľuje na 
obdobie troch rokov od ...*. Komisia 
predloží správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto trojročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 



AD\915841SK.doc 31/35 PE491.329v02-00

SK

námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.
_________________
* OJ: Vložte prosím dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Delegované akty by nemali brániť uplatňovaniu právomocí zákonodarcov, a preto by sa mali 
do návrhu zahrnúť ustanovenia, ktoré by umožnili pravidelné monitorovanie vykonávacích 
právomocí Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 20 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak v lehote 
2 mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o tom, že nevznesú 
námietky. Táto lehota sa na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži 
o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 20 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak v lehote 
3 mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o tom, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr v polovici roku 2018 Komisia 
vypracuje hodnotiacu správu o dosahovaní 
cieľov všetkých opatrení (na úrovni 
výsledkov a vplyvov), efektívnosti 
využívania zdrojov a ich európskej 
pridanej hodnote, s cieľom prijať 
rozhodnutie o obnovení, zmene alebo 

1. Najneskôr v polovici roku 2017 Komisia 
vypracuje hodnotiacu správu o dosahovaní 
cieľov všetkých opatrení (na úrovni 
výsledkov a vplyvov), efektívnosti
využívania zdrojov a ich európskej 
pridanej hodnote s cieľom prijať 
rozhodnutie o obnovení, zmene alebo 
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pozastavenie opatrení. Okrem toho sa 
hodnotenie bude zaoberať rozsahom 
zjednodušenia, jeho vnútornou a vonkajšou 
súdržnosťou, platnosťou všetkých cieľov, 
ako aj príspevkom opatrení k prioritám 
Únie zameraným na inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast. Zohľadňuje aj 
výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu 
predchádzajúcich opatrení.

pozastavení opatrení. V hodnotení sa 
overujú aj možnosti zjednodušenia, jeho 
vnútorný a vonkajší súlad, pokračujúca 
relevantnosť všetkých cieľov, ako aj to, do 
akej miery opatrenia prispievajú 
k prioritám Únie dosiahnuť inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast vrátane 
vplyvu na hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť. Zohľadňuje aj 
výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu 
predchádzajúcich opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha – časť 1 – oddiel a – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

BY hranica – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

BY hranica – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück –Rheine-
Twente/Mittellandkanal- Enschede –
Hengelo-Utrecht – Amsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Vnútrozemské vodné cesty: Štúdia 
uskutočniteľnosti spojenia medzi kanálmi 
Mittellandcanal a Twentecanal

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – oddiel a – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

BY hranica – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

BY hranica – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – letisko Münster/Osnabrück 
FMO – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Železnica, letisko: prepojenie železnice a 
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letiska Münster-Osnabrück

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – oddiel a – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

BY hranica – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

BY hranica – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Železnica: modernizácia niekoľkých 
úsekov (Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; najmä úsekov 
Minden/Seelze - Hannover a Twente-
Bypass)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – oddiel a – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

BY hranica – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

BY hranica – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Západonemecké prieplavy, 
Mittellandkanal – Osnabrück – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Predbežne identifikované úseky: 
Západonemecké prieplavy, 
Mittellandkanal, Hannover – Magdeburg 
– Berlin
Druh dopravy: vnútrozemské vodné cesty
Opis/údaje: modernizácia (napr. zvýšenie 
mostov s cieľom umožniť tri úrovne 
kontajnerov) vrátane prepojení na iné 
druhy dopravy
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