
PR\937299SK.doc PE486.124v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2011/0274(COD)

3.6.2013

***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 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Victor Boştinaru



PE486.124v02-00 2/31 PR\937299SK.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 návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich 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 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 – 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),

– 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. apríla 
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 na 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 (A7-0000/2013),

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 návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 174 Zmluvy sa stanovuje, že 
Únia by mala rozvíjať a uskutočňuje 
činnosti vedúce k posilneniu svojej 
hospodárskej, sociálnej a územnej 

(1) V článku 174 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že 
Únia má rozvíjať a uskutočňovať činnosti 
vedúce k posilneniu hospodárskej, 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 191, 26.6.2012, s. 38.
2 Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 143.
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súdržnosti. Kohézny fond by mal preto 
slúžiť ako zdroj financií na projekty 
v oblasti životného prostredia a na 
dopravnú infraštruktúru transeurópskej 
dopravnej siete.

sociálnej a územnej súdržnosti. Kohézny 
fond by mal preto slúžiť ako zdroj financií 
na projekty v oblasti životného prostredia 
a na dopravnú infraštruktúru 
transeurópskej dopravnej siete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […]/2012 z […], ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce 
sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho 
fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho 
fondu námorného a rybného hospodárstva, 
na ktoré sa vzťahuje spoločný strategický 
rámec, a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia týkajúce sa Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu 
a zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 
[nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
ďalej len „NSU“], sa stanovuje nový rámec 
fungovania štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu. Je potrebné vymedziť 
ciele Kohézneho fondu s ohľadom na nový 
rámec jeho uplatnenia a s ohľadom na jeho 
účel podľa Zmluvy.

(2) Ustanovenia, ktoré sú spoločné pre 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) 
a Kohézny fond, sú stanovené v nariadení
(EÚ) č. […]/2013 z […], ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce 
sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho 
fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho 
fondu námorného a rybného hospodárstva, 
na ktoré sa vzťahuje spoločný strategický 
rámec, a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia týkajúce sa Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu 
a zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 
[nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
ďalej len „NSU“]. NSU stanovuje nový 
rámec pre činnosť európskych
štrukturálnych a investičných fondov 
vrátane Kohézneho fondu. Je preto 
potrebné vymedziť ciele Kohézneho fondu 
v súvislosti s týmto novým rámcom pre jeho 
činnosť a v súvislosti s jeho účelom 
určeným v Zmluve o fungovaní Európskej 
únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Únia môže prostredníctvom Kohézneho 
fondu prispievať na akcie zamerané na 
dosiahnutie environmentálnych cieľov 
Únie vymedzených v článkoch 11 a 191 
Zmluvy.

(3) Únia môže prostredníctvom Kohézneho 
fondu prispievať na akcie zamerané na 
dosiahnutie environmentálnych cieľov 
Únie vymedzených v článkoch 11 a 191 
ZFEÚ, konkrétne na energetickú 
efektívnosť a energiu z obnoviteľných 
zdrojov a v oblasti dopravy mimo oblasti 
transeurópskych sietí železničnú, riečnu a 
námornú dopravu, intermodálne 
dopravné systémy a ich vzájomnú 
interoperabilitu, riadenie cestnej, 
námornej a leteckej dopravy, 
environmentálne vhodnú mestskú 
dopravu a verejnú dopravu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Z Kohézneho fondu by sa mali 
podporovať projekty v oblasti dopravnej 
infraštruktúry s európskou pridanou 
hodnotou, stanovené v nariadení (EÚ) č. 
[...]/2013, ktorým sa zriaďuje Nástroj na 
prepojenie Európy. Podpora by sa mala 
poskytovať v súlade s článkom [84 ods. 4] 
nariadenia (EÚ) č. [...]/2013 [NSU] 
a mala by byť dostupná iba pre členské 
štáty, ktoré sú oprávnené čerpať 
z Kohézneho fondu, pričom sa bude 
uplatňovať miery spolufinancovania 
stanovená pre tento fond.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) V článku 192 ods. 5 ZFEÚ sa 
stanovuje výnimka zo všeobecnej zásady 
uvedenej v článku 191 ods. 2 Zmluvy. 
Malo by sa teda v najvyššej možnej miere 
zabezpečiť, že sa bude predchádzať 
škodám, a v prípade, že napriek tomu 
dôjde k znečisteniu, bude platiť 
znečisťovateľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Európska únia a väčšina členských 
štátov sú zmluvnými stranami Dohovoru 
Organizácie Spojených národov 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, pričom ostatné 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

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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. [...]/2013
[NSU].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5 a) Investície na dosiahnutie zníženia 
emisií skleníkových plynov v súvislosti s 
činnosťami uvedenými v prílohe I k 
smernici 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, by nemali byť 
oprávnené na podporu z Kohézneho 
fondu, keďže už majú finančný prospech 
z uplatňovania uvedenej smernice. Týmto 
vylúčením by sa nemala obmedziť 
možnosť použiť Kohézny fond na 
podporu činností, ktoré sa neuvádzajú v 
prílohe I k smernici 2003/87/ES, a to aj v 
prípade, že ich vykonávajú tie isté 
hospodárske subjekty, ako napríklad na 
podporu investícií do energetickej 
účinnosti v prípade kombinovanej výroby 
tepla a elektrickej energie a v prípade sietí 
diaľkového vykurovania, inteligentných 
systémov distribúcie, uchovávania a 
prepravy elektrickej energie, opatrení 
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zameraných na zníženie znečistenia 
ovzdušia atď., aj vtedy, ak jedným z ich 
nepriamych účinkov je zníženie emisií 
skleníkových plynov, alebo ak sú uvedené 
v národnom pláne uvedenom v článku 10c 
ods. 1 smernice 2003/87/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5 b) Investície do bývania s výnimkou 
podporovania energetickej účinnosti 
a využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov nemôžu byť oprávnené na 
podporu z Kohézneho fondu, pretože sa 
na ne nevzťahuje rozsah podpory 
Kohézneho fondu, ako je vymedzený 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5 c) Je dôležité zabezpečiť, aby sa pri 
podpore investícií v oblasti riadenia rizík 
zohľadňovali osobitné riziká na 
regionálnej, cezhraničnej a nadnárodnej 
úrovni.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5 d) Mala by sa zabezpečiť doplnkovosť 
a súčinnosť opatrení, ktoré podporuje 
Kohézny fond, EFRR, Európska územná 
spolupráca a Nástroj na prepojenie 
Európy, aby sa tak predišlo zdvojovaniu 
úsilia a zaručilo sa optimálne prepojenie 
rôznych typov infraštruktúry na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni a v celej 
Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom riešiť osobitné potreby 
Kohézneho fondu a v súlade so stratégiou 
Európa 2020, podľa ktorej by sa politikou 
súdržnosti mala podporovať potreba 
dosiahnuť inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast, je nevyhnutné určiť 
investičné priority v rozsahu každého 
tematického cieľa stanoveného v nariadení 
(EÚ) č. […]/2012 [NSU].

(6) S cieľom riešiť osobitné potreby 
Kohézneho fondu a v súlade so stratégiou 
Európa 2020, podľa ktorej by sa politikou 
súdržnosti mala podporovať potreba 
dosiahnuť inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast, je nevyhnutné určiť 
investičné priority v rozsahu každého 
tematického cieľa stanoveného v nariadení 
(EÚ) č. […]/2013 [NSU]. V rámci týchto 
investičných priorít by sa mali stanoviť 
podrobné, navzájom sa nevylučujúce 
ciele, k dosiahnutiu ktorých prispieva 
Kohézny fond. Tieto investičné priority by 
navyše mali byť základom pre vymedzenie 
konkrétnych cieľov v rámci operačných 
programov, v ktorých sa zohľadňujú 
potreby a charakteristické prvky danej 
programovej oblasti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Toto nariadenie nahrádza nariadenie 
Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, 
ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým 
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94. 
v záujme zrozumiteľnosti by sa preto malo 
zrušiť nariadenie (ES) č. 1084/2006.

(8) Toto nariadenie nahrádza nariadenie 
Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, 
ktorým sa zriaďuje Kohézny fond. 
Uvedené nariadenie by sa preto malo 
zrušiť. Napriek tomu by toto nariadenie 
nemalo mať vplyv na pokračovanie ani na 
úpravu pomoci schválenej Komisiou na 
základe nariadenia (ES) č. 1084/2006 
alebo akýchkoľvek iných právnych 
predpisov, ktoré sa uplatňujú na túto 
pomoc k 31. decembru 2013, pričom 
uvedené nariadenie alebo právne predpisy 
by sa mali naďalej uplatňovať na túto 
pomoc alebo na dotknuté projekty až do 
ich ukončenia. Žiadosti o pomoc 
predložené alebo schválené na základe 
nariadenia (ES) č. 1084/2006 by preto 
mali ostať v platnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8 a) Keďže ciele týkajúce sa 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti nie je možné dostatočne 
dosiahnuť na úrovni členských štátov z 
dôvodu rozsahu rozdielov medzi úrovňami 
rozvoja v jednotlivých regiónoch a 
zaostalosti v najviac znevýhodnených 
regiónoch, ako aj obmedzenosti 
finančných zdrojov členských štátov a 
regiónov, a je preto možné ho lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súvislosti so zásadou 
subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy 
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o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie nepresahuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b a) projekty dopravnej infraštruktúry s 
európskou pridanou hodnotou, stanovené 
v nariadení (EÚ) č. [...]/2012 [ktorým sa 
zriaďuje Nástroj na prepojenie Európy], v 
celkovej výške XX EUR, v súlade s 
článkom [84 ods. 4] nariadenia (EÚ) č. 
[…]/2012 [NSU];

Or. enOdôvodnenie

V rámci trojstranných rozhovorov sa všetky tri inštitúcie dohodli na obsahu tohto 
pozmeňujúceho návrhu, ale rozhodli sa, že bude uvedený ako článok 2a (nový), pričom jeho 
znenie poskytne Komisia v neskoršej fáze.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) odstavenie jadrových elektrární; (a) odstavenie a výstavbu jadrových 
elektrární;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) bývanie. (c) bývanie s výnimkou podporovania 
energetickej účinnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) výrobu, spracovanie a uvádzanie 
tabaku a tabakových výrobkov na trh;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cb) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v právnych predpisoch Únie 
o štátnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cc) investíciu do letiskovej infraštruktúry, 
ktorá nesúvisí s ochranou životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 
[...]/2012 [NSU] Kohézny fond podporuje 
v rámci tematických cieľov stanovených 
v článku 9 nariadenia (EÚ) č. [...]/2012
[NSU] tieto investičné priority:

V súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) 
č. [...]/2013 [NSU] Kohézny fond 
podporuje v rámci tematických cieľov 
stanovených v článku 9 nariadenia (EÚ) 
č. [...]/2013 [NSU], v súlade s potrebami a 
možnosťami vymedzenými v dohode 
o partnerstve, uvedenej v článku 14 ods. 1 
písm. a) bod i) tohto nariadenia, tieto 
investičné priority:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch:

(a) podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
prostredníctvom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) propagáciou produkcie a distribúcie 
obnoviteľných zdrojov energie;

(i) propagácie produkcie a distribúcie 
energie získanej z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) propagáciou energetickej efektívnosti 
a používaním obnoviteľnej energie 
v malých a stredných podnikoch;

(ii) propagácie energetickej efektívnosti 
a využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov v podnikoch, predovšetkým 
v MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(iii) podpory energetickej efektívnosti a 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
vo verejných infraštruktúrach, a to aj vo 
verejných budovách a v sektore bývania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iv) vývojom inteligentných distribučných 
systémov s nízkym napätím;

(iv) vývoja a zavádzania inteligentných 
distribučných systémov s nízkym a 
stredným napätím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) propagáciou nízkouhlíkových stratégií 
pre mestské oblasti;

(v) propagácie nízkouhlíkových stratégií 
pre všetky typy území, najmä pre mestské 
oblasti, vrátane podpory udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility a 
adaptačných opatrení, ktorých cieľom je 
zmiernenie zmeny klímy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(va) podpory využívania vysoko účinnej 
kombinovanej výroby tepla a elektrickej 
energie na základe dopytu po využiteľnom 
teple;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) propagácia prispôsobenia sa zmene 
klímy, prevencia a riadenie rizík:

(b) propagácia prispôsobenia sa zmene 
klímy, prevencie a riadenia rizík 
prostredníctvom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) podporou vyhradených investícií na 
prispôsobenie sa zmene klímy;

(i) podpory investícií na prispôsobenie sa 
zmene klímy vrátane ekosystémových 
prístupov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ochrana životného prostredia 
a propagácia efektívneho využívania 
zdrojov:

(c) ochrana životného prostredia 
a propagácia efektívneho využívania 
zdrojov prostredníctvom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) riešením značných potrieb investícií do 
sektora odpadu s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie;

(i) investovania do sektora odpadu 
s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokryť 
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 
v súvislosti s investíciami nad rámec 
týchto požiadaviek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) riešením značných potrieb investícií do 
sektora vodného hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho 
acquis Únie;

(ii) investovania do sektora vodného 
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokryť 
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 
v súvislosti s investíciami nad rámec 
týchto požiadaviek;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(iii) ochrany a obnovy biodiverzity, 
ochrany a obnovy pôdy a propagácie 
ekosystémových služieb, a to aj 
prostredníctvom siete NATURA 2000 
a „zelených infraštruktúr“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(iv) opatrení na zlepšenie mestského 
prostredia, revitalizácie miest, oživenia 
a dekontaminácie opustených 
priemyselných areálov (vrátane oblastí, 
ktoré prechádzajú zmenou), zníženia
znečistenia vzduchu a podpory opatrení na 
znižovanie hluku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) propagácia trvalo udržateľnej dopravy 
a odstránenie problematických miest 
v kľúčových sieťových infraštruktúrach:

(d) propagácia trvalo udržateľnej dopravy 
a odstránenie problematických miest 
v kľúčových sieťových infraštruktúrach 
prostredníctvom:



PR\937299SK.doc 21/31 PE486.124v02-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) podporou multimodálneho jednotného 
európskeho dopravného priestoru pomocou 
investícií do transeurópskej dopravnej 
siete;

(i) podpory multimodálneho jednotného 
európskeho dopravného priestoru pomocou 
investícií do transeurópskej dopravnej siete 
(TEN-T);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(ii) vývoja a zlepšovania ekologicky 
priaznivých (a to aj nehlučných) 
a nízkouhlíkových dopravných systémov 
vrátane vnútrozemských vodných ciest 
a námornej prepravy, prístavov, 
multimodálnych spojení a letiskovej 
infraštruktúry na podporu udržateľnej
regionálnej a miestnej mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno d – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) vývojom komplexných, (iii) vývoja a modernizácie komplexných, 
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interoperabilných železničných systémov 
vysokej kvality;

interoperabilných železničných systémov 
vysokej kvality a podpory opatrení na 
znižovanie hluku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podľa potreby sa používajú sa spoločné 
ukazovatele stanovené v prílohe k tomuto 
nariadeniu a v súlade s článkom 24 ods. 3 
nariadenia (EÚ)č. [...]/2012 [NSU]. 
v prípade spoločných ukazovateľov sa 
východiská stanovujú na nulu 
a kumulatívne ciele na rok 2022.

1. Spoločné ukazovatele výstupov
stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu 
a programovo špecifické ukazovatele 
výsledkov a prípadne programovo 
špecifické ukazovatele výstupov sa 
používajú v súlade s článkom 24 ods. 3 
a článkom 87 ods. 2 písm. b) bodom (ii) a 
(iv) nariadenia (EÚ) č. […]/2013 [NSU].

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupov 
konkrétneho programu, východiská sa 
stanovujú na nulu a kumulatívne ciele sa 
viažu na rok 2022.

2. Pokiaľ ide o spoločné a programovo 
špecifické ukazovatele výstupov, 
východiská sa stanovujú na nulu. Stanovia 
sa súhrnné kvantifikované cieľové 
hodnoty pre tieto ukazovatele na rok 2022.

3. Pokiaľ ide o ukazovatele výsledkov 
konkrétneho programu, pri východiskách 
sa používajú najnovšie dostupné údaje 
a ciele sa viažu na rok 2022, ale môžu sa 
vyjadriť kvantitatívne alebo kvalitatívne.

3. Pokiaľ ide o programovo špecifické
ukazovatele výsledkov, ktoré sa týkajú 
investičných priorít, sa pri východiskách 
používajú najnovšie údaje a stanovujú sa
ciele na rok 2022. Ciele môžu byť 
vyjadrené kvantitatívne alebo kvalitatívne.

3a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5a prijať delegovaný akt 
s cieľom zmeniť zoznam spoločných 
ukazovateľov výstupov v prílohe k tomuto 
nariadeniu, na účel úprav, v náležitých 
prípadoch na zaručenie efektívneho 
posúdenia napredovania, pokiaľ ide 
o vykonávanie programu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Žiadosti o pomoc predložené na základe 
nariadenia (ES) č. 1084/2006 ostávajú 
v platnosti.

2. Žiadosti o pomoc predložené alebo 
schválené na základe nariadenia Rady (ES) 
č. 1084/2006 zostávajú v platnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Výkon delegovania právomocí

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 3a sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od 1. januára 
2014.
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 3a môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci v ňom 
uvedenej. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po prijatí.
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5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 
ods. 3a nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (ES) č. 1084/2006 sa týmto 
zrušuje.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 5, nariadenie (ES) č. 1084/2006 sa 
týmto s účinnosťou od 1. januára 2014 
zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú 
za odkazy na toto nariadenie.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú 
za odkazy na toto nariadenie a znejú v 
súlade s tabuľkou zhody uvedenou 
v prílohe X.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament a Rada preskúmajú 
toto nariadenie do 31. decembra 2022
v súlade s článkom 177 Zmluvy.

Európsky parlament a Rada preskúmajú 
toto nariadenie do 31. decembra 2020 v 
súlade s článkom 177 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Príloha – nadpis 1 – podnadpis 1

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV

Tuhý odpad tony Dodatočná kapacita 
recyklácie odpadu

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV

Tuhý odpad tony/rok Dodatočná kapacita 
recyklácie odpadu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Príloha – nadpis 1 – podnadpis 2 – riadok 2

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV
m3 Odhadované zníženie 

úniku vody z vodovodnej 
siete

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV

vypúšťa sa vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Príloha – nadpis 1 – podnadpis 4 – riadok 2

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV

Prevencia a riadenie rizík osoby Počet obyvateľov 
využívajúcich opatrenia 
ochrany pred lesnými 
požiarmi a iné ochranné 
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opatrenia
Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV
Prevencia a riadenie rizík osoby Počet obyvateľov 

využívajúcich opatrenia 
ochrany pred lesnými 
požiarmi

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Príloha – nadpis 1 – podnadpis 6

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV

Zástavba pôdy hektáre Zmena v zastavanej pôde 
z dôvodu stavebnej činnosti

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV

vypúšťa sa vypúšťa sa vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Príloha – nadpis 1 – podnadpis 7

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV

Príroda a biodiverzita hektáre Povrchová rozloha 
habitatov v lepšom stave 
ochrany

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV
Príroda a biodiverzita hektáre Povrchová plocha 

habitatov, ktoré sa 
podporujú v záujme 
lepšieho stavu ich ochrany
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Príloha – nadpis 2 – podnadpis 3

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV
Zníženie emisií skleníkových plynov tony CO2eq Odhadované zníženie 

emisií skleníkových plynov 
v ekvivalentoch CO2

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV

Zníženie emisií skleníkových plynov tony CO2eq Odhadované zníženie 
emisií skleníkových plynov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Príloha – nadpis 3 – podnadpis 3

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV
Mestská hromadná doprava cesty 

cestujúcich
Nárast ciest cestujúcich, 
ktorí využívajú podporenú 
službu mestskej hromadnej 
dopravy

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV
Mestská hromadná doprava km Celková dĺžka nových 

alebo zmodernizovaných 
tratí pre električky alebo 
metro

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Príloha – nadpis 3 – podnadpis 4
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Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV
Vnútrozemské vodné cesty tony-km Zvýšenie nákladu 

prepravovaného na 
zlepšených 
vnútrozemských vodných 
cestách

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV

Vnútrozemské vodné cesty km Celková dĺžka 
zmodernizovaných alebo 
vytvorených 
vnútrozemských vodných 
ciest

Or. en



PR\937299SK.doc 29/31 PE486.124v02-00

SK

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. 

I keď Komisia navrhuje pre fondy nový rámec, rozsah pôsobnosti a ciele týkajúce konkrétne 
Kohézne fondu sa oproti súčasnému programovému obdobiu nijako zásadne nemenia1.

Komisia vo svojom návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce 
sa všetkých fondov a ktoré nahrádza súčasné všeobecné nariadenie (NSU), navrhuje odlišnú 
štruktúru úloh a cieľov fondov a všetky ich podriaďuje cieľu Investície pre rast 
a zamestnanosť tak, aby prispievali k stratégii Únie na dosiahnutie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu. Kohézny fond prispeje k tomuto cieľu tým, že bude 
podporovať členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na hlavu je nižší ako 
90 % priemerného HND na hlavu v EÚ 27. Rozsah pôsobnosti Kohézneho fondu sa však 
bude naďalej zameriavať na poskytovanie finančnej pomoci na projekty v oblasti životného 
prostredia a transeurópskych sietí v odvetví dopravnej infraštruktúry, pričom bude zaručovať 
primeranú vyváženosť zodpovedajúc osobitným potrebám každého členského štátu, pokiaľ 
ide o investície a infraštruktúru (článok 2 návrhu nariadenia o Kohéznom fonde).

Rozsah podporu sa však mierne mení, pretože v článku 2 ods. 2 návrhu nariadenia o 
Kohéznom fonde sú zmenené prípady neudelenia podpory, pričom sa 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 odčítateľnú daň z pridanej hodnoty, ktorá je 
v súčasnosti stanovená v článku 3 písm. a), b) a e) všeobecného nariadenia, sa teraz uvádzajú 
v článku 59 ods. 3 NSU, ktoré je spoločným ustanovením platným pre všetky fondy SSR.

Jedným z nových prvkov oproti súčasnému nariadeniu je článok 3 návrhu nariadenia 
o Kohéznom fonde, v ktorom je v súlade so zásadou tematickej koncentrácie uvedenou 
v článku 16 NSU stanovené, že podpora Kohézneho fondu podlieha investičným prioritám 
v rámci vyššie vymedzeného rozsahu pôsobnosti a vo vzťahu k tematickým cieľom uvedeným 
v článku 9 NSU, ako sú najmä:

(a) podporovanie 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) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových 
infraštruktúrach, ako aj
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(e) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správ.

Každý z týchto cieľov bude následne rozdelený do osobitných podskupín investičných priorít 
uvedených pri každom z týchto cieľov.

Teraz existuje výslovné ustanovenie, podľa ktorého sa má podporovať posilňovanie 
inštitucionálnych kapacít, pretože sa to považuje za osobitne potrebné v oblasti politiky 
súdržnosti vzhľadom na rozsah a význam projektov, ktoré sa majú podporiť.

Podobne ako v prípade súčasného prechodného systému, ktorý je stanovený v článku 8 ods. 3 
všeobecného nariadenia stanovuje NSU, že tie členské štáty, ktoré majú v roku 2013 nárok na 
finančné prostriedky z Kohézneho fondu, ale ktorých nominálny HND na obyvateľa presahuje 
90 % priemerného HND na obyvateľa v EÚ 27, dostanú podporu z Kohézneho fondu 
prechodne a na osobitnom základe.

Ustanovenia týkajúce sa podmienenosti uvedené v článku 4 všeobecného nariadenia sa teraz 
stali súčasťou NSU (Hlava II, kapitoly III a IV).

Návrh nariadenia o Kohéznom fonde obsahuje v porovnaní so súčasným nariadením ďalšie 
nové prvky. V súvislosti so snahou zaistiť postup, ktorý bude viac zameraný na výsledky, čím 
sa má zabezpečiť, aby sa programy politiky súdržnosti orientovali na výsledky, ako aj 
efektívne uplatňovanie prostriedkov z fondov, ako v prípade EFRR, Komisia zavádza 
spoločné ukazovatele pre Kohézny fond (článok 4 a príloha návrhu nariadenia o Kohéznom 
fonde), a to s cieľom posúdiť, nakoľko sa pri realizácii programu napreduje, pokiaľ ide 
o dosahovanie cieľov (článok 24 ods. 3 NSU).

Výsledok trialógu

Trialóg o Kohéznom fonde sa v čo najväčšej miere riadil pozíciou, ktorú odhlasoval výbor 
REGI 12. júla 2012. Výsledok je skutočne uspokojivý, pretože sa podarilo zachovať súlad 
s väčšinou pozmeňujúcich návrhov Parlamentu, a to najmä s tými najdôležitejšími.

Snahy boli ďalej zamerané na vysokú mieru koordinácie a súčinnosti s ostatnými 
nariadeniami, čo sa predovšetkým týka EFRR, kde sa prostredníctvom vynaloženého úsilia 
podarilo zosúladiť príslušné investičné priority, čím sa pre príjemcov zaručili jednoduchšie 
pravidlá a ich ľahší výklad.

Rozsah pôsobnosti Kohézneho fondu (článok 2 návrhu nariadenia o Kohéznom fonde) sa 
rozšíril v súlade s mandátom tak, aby zahŕňal podporu energetickej účinnosti a využívanie 
energie z obnoviteľných zdrojov v sektore bývania – ako sa už plánovalo pre verejné 
infraštruktúry a podniky – a umožnil začleniť podporu vysoko účinného diaľkového 
vykurovania a kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie medzi investičné priority.

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 
na energetickú účinnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v súkromných 
domácnostiach predstavuje nákladovo najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť ciele stratégie 
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Európa 2020.

Podobný stav možno pozorovať v prípade vysoko účinného diaľkového vykurovania 
a kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie so zreteľom na ich význam v členských 
štátoch, ktoré sú príjemcami prostriedkov z Kohézneho fondu, rozsiahly potenciál ich rozvoja 
a veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie, čo možno dosiahnuť prostredníctvom vyššej 
energetickej účinnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov, č  vedie k znižovaniu 
emisií a zvyšovaniu energetickej bezpečnosti.

Napriek počiatočnému odporu Rady a Komisie sa zachoval odkaz na podporu, ktorá sa môže 
z Kohézneho fondu poskytovať na projekty dopravnej infraštruktúry v rámci Nástroja na 
prepojenie Európy v členských štátoch čerpajúcich prostriedky z Kohézneho fondu. Stalo sa 
tak vzhľadom na to, že pokiaľ sa zdroje z Kohézneho fondu majú skutočne prevádzať, nie je 
to možné bez príslušného odkazu v tomto nariadení, i keď skutočné pravidlá prevodov majú 
byť stanovené v článku 84 NSU. Treba zdôrazniť, že celá táto záležitosť závisí od konečného 
výsledku rokovaní o NSU a VFR, a to z hľadiska uskutočniteľnosti prevodu, ako aj 
skutočných súm, ktoré sa majú prevádzať.

V rámci zosúlaďovania s nariadením o EFRR sa rozhodlo, že aj v nariadení o Kohéznom 
fonde sa výslovne uvedie, že podpora sa nevzťahuje na výrobu, spracovanie a uvádzanie 
tabaku a súvisiacich tabakových výrobkov na trh ani na podniky v ťažkostiach podľa definície 
v ustanoveniach Únie o štátnej pomoci.

Dôležitá zmena, ktorá tiež zodpovedá požiadavkám Parlamentu, sa týka podnikov, ktoré majú 
byť oprávnené na podporu projektov v oblasti energetickej účinnosti a energie 
z obnoviteľných zdrojov, pretože sa dosiahla dohoda, že túto podporu budú môcť získať aj iné 
podniky ako len MSP.

V prípade investičných priorít (článok 3) sa osobitná pozornosť venovala otázkam životného 
prostredia. Popri podpore pre oblasť energetickej účinnosti a energiu z obnoviteľných zdrojov 
v domácnostiach, ako aj diaľkového vykurovania a kombinovanej výroby sa dosiahla 
významná dohoda týkajúca sa odpadov a vody, ktorá znamená, že investície do týchto odvetví 
budú možné nielen na splnenie požiadaviek acquis Únie v oblasti životného prostredia, ale aj 
v prípade ich splnenia nad stanovený rámec a na riešenie potrieb určených členskými štátmi.
Aj podpora sústavy Natura 2000 a ekologickej dopravy sú výsledkom tohto prístupu.

O otázke makroekonomickej podmienenosti sa dôkladne diskutovalo a napokon bola 
dosiahnutá dohoda, že o tejto téme sa rozhodne až v rámci rokovania o NSU, ktoré sa 
považuje za najvhodnejšie, pokiaľ ide o riešenie problému zo všeobecnejšieho hľadiska.

Nakoniec sa s rokovacími skupinami pre iné nariadenia niekoľkokrát diskutovalo 
o spoločných ukazovateľoch s cieľom nájsť spoločné riešenie pre EFRR, Európsku územnú 
spoluprácu a Kohézny fond. V konečnej dohode s Radou a Komisiou sa počíta 
s medziinštitucionálnou dohodou medzi všetkými tromi inštitúciami, ktorá má zaručiť, aby sa 
pôvodný návrh príloh, predložený Komisiou po dlhých konzultáciách s odborníkmi, nezmenil. 
Akékoľvek prípadné zmeny v budúcnosti budú v každom prípade možné prostredníctvom 
delegovaných aktov.


