
PR\897482SK.doc PE486.124v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2011/0274(COD)

9.5.2012

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Kohéznom fonde, 
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Victor Boştinaru



PE486.124v01-00 2/16 PR\897482SK.doc

SK

PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Kohéznom fonde, ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0612/2),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0325/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. аpríla 
20121,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. mája 20122,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre rozpočet, 
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Kohézny fond by mal podporovať 
projekty v oblasti dopravnej 
infraštruktúry, ktoré stanovuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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č. […]/2012 z […], ktorým sa zriaďuje 
Nástroj na prepojenie Európy1, a to 
celkovou sumou XX EUR, ktorú budú 
môcť využívať iba členské štáty 
oprávnené na financovanie z Kohézneho 
fondu, pričom sa na tieto štáty budú 
vzťahovať miery spolufinancovania.
Postup výberu projektov by mal prebiehať 
v súlade s cieľmi a kritériami 
stanovenými v článku [11] nariadenia 
(EÚ) č. […]/2012 [ktorým sa zriaďuje 
Nástroj na prepojenie Európy]; do 
31. decembra 2016 by sa však výber 
projektov oprávnených na financovanie 
mal vykonávať rešpektujúc finančné 
prostriedky pre jednotlivé štáty prenesené 
z Kohézneho fondu do Nástroja na 
prepojenie Európy.
_____________
1 Ú. v. EÚ L ...

Or. en

Odôvodnenie

Myšlienku prenesenia finančných prostriedkov z Kohézneho fondu do Nástroja na prepojenie 
Európy treba v tomto nariadení špecifikovať, keďže to ovplyvňuje finančné prostriedky 
pridelené pre jednotlivé štáty z Kohézneho fondu. Bolo by potrebné zabezpečiť trojročné 
obdobie, počas ktorého sú prostriedky pridelené pre jednotlivé štáty zaručené, aby všetky 
členské štáty mohli pripraviť svoje projekty s pomocou dostupných nástrojov podpory 
zabezpečovaných Komisiou. Po uplynutí tohto obdobia by sa uplatňovali obvyklé pravidlá, 
ktoré stanovuje nariadenie o Nástroji na prepojenie Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Článok 192 ods. 5 zmluvy stanovuje 
výnimku zo všeobecného pravidla 
uvedeného v článku 191 ods. 2 zmluvy.
Preto by sa malo v najväčšej možnej miere 
zabezpečiť, aby sa predchádzalo škodám a 
aby platili znečisťovatelia.
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Or. en

Odôvodnenie

Podpora z Kohézneho fondu by mala v plnej miere slúžiť dosiahnutiu jeho hlavných cieľov.
Preto by sa predovšetkým malo predchádzať škodám, a to dôsledným uplatňovaním všetkých 
platných právnych predpisov. Ak by sa škodám nedalo zabrániť, mala by sa bežne uplatňovať 
zásada „znečisťovateľ platí“ a využívanie Kohézneho fondu, ktoré je stanovené v zmluve, by 
sa malo uplatniť iba v mimoriadnych prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Európska únia a väčšina členských 
štátov sú zmluvnými stranami Dohovoru 
Organizácie Spojených národov 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, pričom zvyšné členské štáty 
sa nachádzajú v procese jeho ratifikácie. 
Pri realizácii príslušných projektov je 
dôležité, aby v špecifikáciách projektov 
bola zohľadnená možnosť prístupu pre 
osoby so zdravotným postihnutím podľa 
článku 9 uvedeného dohovoru.

Or. en

Odôvodnenie

Po tom, ako Európska únia ratifikuje Dohovor Organizácie Spojených národov o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, by projekty, ktoré dostávajú finančnú podporu EÚ, mali 
zabezpečovať možnosť prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím v ešte väčšej miere ako 
predtým.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Mali by sa stanoviť konkrétne 
ustanovenia o druhu činností, ktoré sa 

(5) Mali by sa stanoviť konkrétne 
ustanovenia o druhu činností, ktoré sa 
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môžu podporovať financiami z Kohézneho 
fondu v rámci tematických cieľov 
vymedzených v nariadení (EÚ) č. [...]/2012 
[NSU]. Zároveň by sa mali vymedziť 
a vysvetliť výdavky mimo rozsahu 
Kohézneho fondu vrátane výdavkov na
znižovanie emisií skleníkových plynov 
v zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES.

môžu podporovať financiami z Kohézneho 
fondu v rámci tematických cieľov 
vymedzených v nariadení (EÚ) č. [...]/2012 
[NSU]. Zároveň by sa mali vymedziť 
a vysvetliť výdavky mimo rozsahu 
Kohézneho fondu vrátane investícií, 
ktorých cieľom je znižovanie emisií 
skleníkových plynov z činností, na ktoré sa 
vzťahuje príloha I smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve, 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
96/61/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Vysokoúčinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie a chladenie môžu byť dôležitým nástrojom 
na zlepšovanie výkonnosti v záujme dosiahnutia cieľov stratégia Európa 2020 a na znižovanie 
výdavkov občanov na energiu. Vylúčenie z podpory, ktoré stanovuje tento návrh, by sa malo 
týkať iba spaľovacej činnosti v rámci takýchto zariadení, a teda zdroja emisií skleníkových 
plynov, čo ponecháva možnosť podpory z Kohézneho fondu v prospech ostatných prvkov a 
distribučnej siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) projekty dopravnej infraštruktúry 
ustanovené v nariadení (EÚ) č. […]/2012 
[ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepojenie 
Európy] v celkovej sume XX EUR v 
súlade s kritériami, ktoré sú v ňom 
uvedené. Do 31. decembra 2016 sa výber 
projektov oprávnených na financovanie 
vykonáva rešpektujúc finančné 
prostriedky pridelené pre jednotlivé štáty z 
Kohézneho fondu;

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) znižovanie emisií skleníkových plynov 
v zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica 2003/87/ES;

(b) investície, ktorých cieľom je
znižovanie emisií skleníkových plynov z 
činností, na ktoré sa vzťahuje príloha 1 
smernice 2003/87/ES. Toto vylúčenie sa 
nevzťahuje na činnosti, ktoré sa 
vykonávajú ako pilotné projekty alebo 
ktoré využívajú výhradne energiu 
z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) bývanie. (c) bývanie s výnimkou prípadov, keď sa 
týka propagácie energetickej efektívnosti 
a využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Propagácia energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví 
bývania je nákladovo najúčinnejším spôsobom, ako dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020, 
najmä pokiaľ ide o energetickú efektívnosť. Vo veľkej miere to prispeje aj k znižovaniu 
výdavkov domácností za energiu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) podporou energetickej efektívnosti 
a používaním obnoviteľnej energie vo 
verejných infraštruktúrach;

iii) podporou energetickej efektívnosti a 
používaním energie z obnoviteľných 
zdrojov vo verejných infraštruktúrach a 
v odvetví bývania;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod va (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

va) podporou distribučnej siete 
vysokoúčinnej kogenerácie a diaľkového 
vykurovania a chladenia;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) ochranou a obnovou biodiverzity, aj 
prostredníctvom „zelených infraštruktúr“;

iii) ochranou a obnovou biodiverzity, aj 
prostredníctvom „zelených infraštruktúr“ a 
sústavy Natura 2000;
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Or. en

Odôvodnenie

Sústava Natura 2000 je prvoradým nástrojom na ochranu a obnovu biodiverzity, ako je 
uvedené v investičných prioritách. Existuje veľký potenciál podpory z Kohézneho fondu v 
prospech rozsiahlych programov obnovy na územiach, na ktoré sa vzťahuje sústava Natura 
2000.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iv) zlepšením mestského prostredia vrátane 
oživenia opustených priemyselných 
areálov a znížením znečistenia vzduchu;

iv) zlepšením mestského a vidieckeho 
prostredia vrátane oživenia opustených 
priemyselných areálov a znížením 
znečistenia vzduchu;

Or. en

Odôvodnenie

Vidiecke oblasti by nemali byť vylúčené z podpory z Kohézneho fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) vývojom ekologicky priaznivých 
a nízkouhlíkových dopravných systémov 
vrátane podpory udržateľnej mestskej 
mobility;

ii) vývojom ekologicky priaznivých 
a nízkouhlíkových dopravných systémov 
vrátane podpory udržateľnej a dostupnej 
mobility občanov;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 3.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno d – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) vývojom komplexných, 
interoperabilných železničných systémov 
vysokej kvality;

iii) vývojom komplexných, dostupných a 
interoperabilných železničných systémov 
vysokej kvality;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 3.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie týkajúci sa Kohézneho fondu

V rámci legislatívneho balíka týkajúceho sa politiky súdržnosti, ktorý predložila Komisia, je 
Kohézny fond súčasťou nových fondov spoločného strategického rámca, ktorý zahŕňa 
štrukturálne fondy, Kohézny fond, ako aj Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka a Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo. Na všetky tieto fondy sa 
budú vzťahovať spoločné ustanovenia vo viacerých oblastiach programovania a finančného 
riadenia. Okrem toho sa na Kohézny fond, EFRR a ESF bude – podobne ako v súčasnom 
programovom období – aj naďalej vzťahovať súbor spoločných osobitných pravidiel 
týkajúcich sa programovania, riadenia a monitorovania. 

Hoci Komisia pre tieto fondy navrhuje nový rámec, rozsah pôsobnosti a ciele, ktoré sa 
osobitne týkajú Kohézneho fondu, sa v porovnaní so súčasným programovým obdobím 
výrazne nezmenili1.

Komisia vo svojom návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia pre všetky 
fondy a ktorým sa nahradí súčasné všeobecné nariadenie, navrhuje, aby tieto fondy mali 
odlišnú štruktúru úloh a cieľov, pričom všetky tieto fondy podriaďuje cieľu investícií pre rast 
a zamestnanosť, aby tak prispeli k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu. Kohézny fond prispeje k tomuto cieľu a úlohám tým, že 
podporí členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 
90 % priemeru HND v EÚ-27. Oblasť pôsobnosti Kohézneho fondu sa však aj naďalej bude 
zameriavať na poskytovanie finančnej podpory pre projekty v oblasti životného prostredia a 
pre transeurópske siete v oblasti dopravnej infraštruktúry, pričom bude zabezpečovať 
primeranú rovnováhu s ohľadom na osobitné investičné a infraštruktúrne potreby každého 
členského štátu (článok 2 návrhu nariadenia o Kohéznom fonde).

Rozsah podpory je však mierne pozmenený, keďže článok 2 ods. 2 návrhu nariadenia o 
Kohéznom fonde pozmeňuje prípady vylúčenie z podpory tým, že dopĺňa znižovanie emisií 
skleníkových plynov v zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES. Odkazy na 
úroky z dlžných súm, nákup pozemkov za sumu presahujúcu 10 % celkových oprávnených 
výdavkov na danú operáciu a odpočítateľnú daň z pridanej hodnoty, ktoré v súčasnosti 
stanovuje článok 3 písm. a), b) a e) všeobecného nariadenia, sú teraz uvedené v článku 59 
ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktoré je spoločným predpisom platným pre 
všetky fondy podporných rámcov Spoločenstva.

Jeden z nových prvkov oproti súčasnému nariadeniu spočíva v článku 3 návrhu nariadenia o 
Kohéznom fonde, ktorý stanovuje, že v súlade so zásadou tematického zamerania stanovenou 
v článku 16 nariadenia o spoločných ustanoveniach podporuje Kohézny fond investičné 
priority uvedené na zozname v rámci vymedzenej oblasti pôsobnosti a v súvislosti s 

                                               
1 Je potrebné poznamenať, že návrh Komisie, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na obdobie 2014 
– 2020, vyčleňuje na Kohézny fond sumu 68,7 miliardy EUR vrátane sumy 10 miliárd EUR vyčlenenej na 
Nástroj na prepojenie Európy.
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tematickými cieľmi stanovenými v článku 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to 
najmä:

a) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
b) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika;
c) ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti zdrojov;
d) propagácia trvalo udržateľnej dopravy a odstránenie problematických miest v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach; a,
e) zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a účinnej verejnej správy.

Každý z týchto cieľov je potom rozdelený do osobitných podskupín investičných priorít, ako 
sa uvádza pod každým z týchto cieľov.

V súčasnosti existuje výslovné ustanovenie umožňujúce podporu zlepšovania inštitucionálnej 
kapacity, keďže sa to považuje za osobitnú potrebu v oblasti politiky súdržnosti vzhľadom na 
rozsah a význam projektov, ktoré sa majú podporovať1.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach stanovuje podobne ako v prípade súčasného 
prechodného systému uvedeného v článku 8 ods. 3 všeobecného nariadenia, že členské štáty 
oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu v roku 2013, ktorých nominálny HND na 
obyvateľa je však vyšší ako 90 % priemerného HND na obyvateľa v EÚ-27, získajú podporu 
z Kohézneho fondu na dočasnom a osobitnom základe.

Ustanovenia o podmienkach uvedené v článku 4 všeobecného nariadenia tvoria v súčasnosti 
súčasť nariadenia o spoločných ustanoveniach (hlava II, kapitoly III a IV).

Návrh nariadenia o Kohéznom fonde obsahuje ďalšie nové prvky v porovnaní so súčasným 
platným nariadením. V súvislosti s úsilím o postup, ktorý by bol väčšmi orientovaný na 
výsledky, s cieľom zabezpečiť, aby programy politiky súdržnosti boli zamerané na výsledky, 
a v záujme účinnej realizácie fondov podobne ako v prípade EFRR Komisia zavádza pre 
Kohézny fond spoločné ukazovatele (článok 4 a príloha návrhu nariadenia o Kohéznom 
fonde), a to s cieľom posúdiť pokrok pri realizácii programu a dosahovaní cieľov (článok 24 
ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach).

Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

Rozsah pôsobnosti Kohézneho fondu (článok 2 návrhu nariadenia o Kohéznom fonde) by sa 
mal rozšíriť aj na podporu energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov v odvetví bývania, ako už bolo stanovené vo verejných infraštruktúrach.

Hlavným dôvodom je, že podľa posledných dostupných údajov vrátane údajov Európskej 
komisie by podľa súčasného stavu mohla EÚ dosiahnuť iba menej ako polovicu stanovených 
cieľov – 20 % zvýšenia energetickej efektívnosti do roku 2020. Podpora z Kohézneho fondu 

                                               
1 V článku 14 písm. (e) i) nariadenia o spoločných ustanoveniach sa okrem iného stanovuje, že zmluvy o 
partnerstve ustanovia opatrenia na zabezpečenie účinnej realizácie fondov podporných rámcov Spoločenstva 
vrátane posúdenia toho, či je potrebné posilniť administratívne kapacity orgánov a – v prípade potreby –
príjemcov.
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na tieto investície by predstavovala nákladovo najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020.

Okrem toho by to znamenalo obrovský prínos pre životné prostredie, pre malé a stredné 
podniky zapojené priamo i nepriamo , a teda aj pri vytváraní nových pracovných miest a v 
neposlednom rade pre občanov z hľadiska nákladov na energie. Zároveň by úspory energie a 
zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov pomohli príslušným členským štátom v 
zabezpečení dodávok energie.

Takéto opatrenia by boli osobitným prínosom najmä pre tie regióny, ktoré by vzhľadom na 
rozdielne kritériá oprávnenosti na čerpanie prostriedkov z EFRR a Kohézneho fondu mali 
možnosť získať ďalšie finančné prostriedky na uvedené účely. 

V návrhu Komisie sa z financovania vylučuje aj „zníženie emisií skleníkových plynov 
v zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES“. Takéto všeobecné vylúčenie z 
financovania, pokiaľ ide o zariadenia patriace do systému obchodovania s emisiami, znamená, 
že ani na diaľkové vykurovanie a chladenie, ani na kogeneračné elektrárne by nebolo možné 
získať žiadnu podporu EÚ.

Pre takéto zariadenia možno v súčasnosti získať príspevok z Kohézneho fondu (rovnako ako z 
EFRR) vzhľadom na ich veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie z hľadiska energetickej 
efektívnosti, využívania energie z obnoviteľných zdrojov, a teda z hľadiska znižovania emisií 
a energetickej bezpečnosti. Pre tieto zariadenia ešte existuje dostatočná rezerva vo vývoji, a 
preto môžu mať značný pozitívny vplyv na ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy. 

Vzhľadom na dôležitosť diaľkového vykurovania a kogeneračných elektrární v členských 
štátoch Kohézneho fondu, ako aj vzhľadom na inštitucionálne ciele Kohézneho fondu 
podporovať investície súvisiace so životným prostredím a na prechod k nízkouhlíkovému 
hospodárstvu malo by sa uvedené vylúčenie z podpory uplatňovať iba v prípade spaľovacích 
činností týchto zariadení, čiže v prípade zdroja emisií skleníkových plynov, pričom by zostala 
možnosť pomoci z Kohézneho fondu na ostatné súčasti a distribučnú sieť.

Diaľkové vykurovanie a chladenie a kogeneračné elektrárne pod 20 MW by neboli v podpore 
nijako obmedzené, ako ani elektrárne zriadené v rámci pilotných projektov alebo tie, ktorí 
využívajú len obnoviteľné zdroje energie.

Návrh Komisie previesť sumu vo výške 10 000 000 000 EUR z Kohézneho fondu do Nástroja 
na prepojenie Európy na podporu projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry by bolo treba 
spresniť a vyjasniť v rámci nariadenia o Kohéznom fonde.

Pokiaľ ide o sumu, ktorá by mala byť prevedená do Nástroja na prepojenie Európy, vzhľadom 
na prebiehajúce rokovania o novom viacročnom finančnom rámci je ešte príliš skoro stanoviť 
presnú výšku. Pri prevode môže dodržať sumy navrhnuté Komisiou len vtedy, ak budú 
prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti v rámci nového viacročného finančného rámca 
dostatočné.

Prostriedky prevedené z Kohézneho fondu do Nástroja na prepojenie Európy by sa potom 
museli použiť na financovanie projektov v členských štátoch oprávnených na pomoc z 
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Kohézneho fondu s použitím bežnej miery spolufinancovania z tohto fondu. Výber projektov 
by sa uskutočnil na základe cieľov, kritérií a pravidiel stanovených v Nástroji na prepojenie 
Európy. Do 31. decembra 2016 sa však bude výber uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi 
pravidlami prideľovania prostriedkov z Kohézneho fondu.

Týmto spôsobom by bola zabezpečená rovnováha medzi zámerom dosiahnuť zdravú 
hospodársku súťaž medzi členskými štátmi v predkladaní kvalitných projektov v dostatočnom 
množstve na jednej strane a potrebou zabezpečiť, aby všetky členské štáty mali možnosť 
získať všetku pomoc potrebnú pri príprave projektov na strane druhej.

Myšlienka zavedenia podpory z Kohézneho fondu na posilnenie inštitucionálnej kapacity a 
efektívnosti verejnej správy a verejných služieb súvisiacich s vykonávaním Kohézneho fondu 
je veľkým zlepšením a krokom vpred. Treba však zdôrazniť, že toto je aspekt, ktorý treba 
vidieť a riešiť zo širšieho hľadiska, najmä prostredníctvom zmluvy o partnerstve, ktorá by 
mala v prípade potreby zahrnovať opatrenia a reformy, ktoré musí členský štát uskutočniť. 

Keď Európska únia ratifikuje Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, malo by sa zabezpečiť, aby všetky projekty financované z 
prostriedkov EÚ dodržiavali kritérium prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Táto zásada by sa preto mala zapracovať do všetkých príslušných právnych predpisov Únie 
vrátane nového nariadenia o Kohéznom fonde, aby boli rešpektované práva osôb so 
zdravotným postihnutím.

Vzhľadom na zásadu uvedenú v článku 192 ods. 5 Zmluvy o fungovaní EÚ, podľa ktorej 
Kohézny fond môže byť použitý v prípadoch, keď nie je možné uplatniť zásadu 
„znečisťovateľ platí“ z dôvodu neprimeraných nákladov pre verejný orgán členského štátu, 
malo by to byť len „extrema ratio“, aby sa Kohézny fond mohol plne zamerať na svoje 
pôvodné ciele. Je preto nanajvýš dôležité, aby sa v prvom rade predchádzalo škodám, a to 
prostredníctvom dôkladného vykonávania smernice o hodnotení vplyvov na životné 
prostredie a smernice o strategickom posudzovaní účinkov na životné prostredie, a aby sa  ich 
revíziou dosiahla čo najvyššia účinnosť.


