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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie

Týmto nariadením sa určuje súbor spoločných ustanovení, ktorými sa riadia všetky 
štrukturálne nástroje patriace do spoločného strategického rámca na obdobie 2014 – 2020 
vrátane všeobecných zásad podpory, ako sú partnerstvo, viacúrovňové riadenie, rodová 
rovnosť, udržateľný rozvoj a súlad s príslušnými európskymi a vnútroštátnymi predpismi. 
Návrh zahŕňa zoznam spoločných tematických cieľov vyplývajúcich zo stratégie EÚ 2020, 
ako aj ustanovenia o spoločnom strategickom rámci na úrovni Únie a dohodách o partnerstve. 
Okrem toho sa zameriava na posilnenie orientácie politík Únie na výkonnosť tým, že 
stanovuje spoločný prístup pozostávajúci z ustanovení o podmienenosti a kontrole 
výkonnosti, a tiež ustanovenia o monitorovaní, podávaní správ a hodnotení. V neposlednom 
rade obsahuje aj osobitné ustanovenia o EFRR, ESF a KF, najmä tie, ktoré sa týkajú poslania 
a cieľov kohéznej politiky, finančného rámca, osobitných úprav v oblasti plánovania 
a podávania správ, významných projektov, systémov kontroly a finančného riadenia. 

S cieľom maximalizovať vplyv politiky na dosahovanie európskych priorít a posilniť proces 
strategického plánovania je zámerom tohto návrhu premeniť zoznam tematických cieľov 
určených v súlade so stratégiou EÚ 2020 na hlavné opatrenia EFRR, KF, ESF, EPFRV 
a EFNRH. Cieľom je vylepšenie starých a zavádzanie nových riešení vrátane podmienok ex 
ante, mechanizmu výkonnostnej rezervy, posilnenia pravidiel o makrofiškálnych 
podmienkach, ktorými sa riadia fondy, a ich zosúladenie s novým Paktom stability a rastu, 
a ktorými sa určuje systém vnútroštátnej akreditácie na zabezpečenie zdravého finančného 
riadenia zo strany členských štátov, zavedenie vyhlásenia hospodáriaceho subjektu 
o vierohodnosti a povinného ročného zúčtovania, ako aj procesu plánovania orientovaného na 
výsledky a podpory prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov.  

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca podporuje návrh Komisie, ale zasadzuje sa o lepšiu integráciu cieľov stratégie 
Európa 2020 do štrukturálnych nástrojov EÚ, najmä pokiaľ ide o priority financovania. 
Okrem toho je nevyhnutná súdržnosť medzi týmito nariadeniami a nariadeniami o 
transeurópskych dopravných sieťach (TEN-T) a nástrojom Spájame Európu (CEF).

Spravodajca podporuje prístup orientovaný na výsledky a širšie uplatňovanie podmienenosti 
ex-ante, pokiaľ ide o prechod k udržateľnejšej a efektívnejšej doprave a mobilite, ako aj 
bezpečnosť, znižovanie hluku, právne predpisy v oblasti životného prostredia a ochranu klímy 
a biodiverzity. 

Odvetvie dopravy je zodpovedné za približne 24 % všetkých emisií CO2 a od roku 1990 sa 
v ňom zaznamenalo zvýšenie emisií CO2 o 34 %. Vzhľadom na čas potrebný na vypracovanie 
a realizáciu veľkých infraštruktúrnych projektov budú investície uskutočnené v nasledujúcich 
rokoch určujúce pre dopravu a mobilitu v nasledujúcich desaťročiach. V záujme zabezpečenia 
kvalitnej životnej úrovne pre ďalšie generácie občanov EÚ by európske projekty mali 
podporovať udržateľné druhy dopravy a zameriavať sa na siete mobility, ktoré kombinujú 
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chôdzu, jazdu na bicykli, spoločné využívanie automobilov , spolujazdu a verejnú dopravu 
a ktoré sú dostatočne flexibilné na to, aby sa prispôsobili novým riešeniam mobility. 

Keďže Kohézny fond a EFRR sú hlavnými zdrojmi financovania dopravy v EÚ, je kľúčové 
posunúť priority financovania EÚ v ich príslušných rámcoch a zamerať sa na investície do 
inteligentnej a udržateľnej mobility s cieľom zabrániť v budúcnosti akýmkoľvek súvisiacim 
externým nákladom alebo ich aspoň obmedziť. Zníži sa tým tiež zaťaženie budúcich 
verejných rozpočtov na úrovni regiónov, členských štátov a EÚ. Európa si už nemôže dovoliť 
podporovať nadmieru nákladné a zdĺhavé veľké projekty. Namiesto „myslenia vo veľkom” 
začína EÚ „konať rozumne”. 

V tejto súvislosti je rozhodujúca európska pridaná hodnota, pričom sa spravodajca domnieva, 
že štrukturálna podpora by sa mala zamerať na posilňovanie intermodality a odstraňovanie 
problematických miest, dopĺňanie chýbajúcich cezhraničných spojení, ako aj zabezpečenie 
plného dodržiavania právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany životného 
prostredia, klímy a biodiverzity. Na tento účel je potrebné zabezpečiť lepšie posúdenia vplyvu 
na životné prostredie a jasné kritériá ex ante s cieľom stimulovať príjemcov a primäť ich 
k prehodnoteniu ich politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Toto stanovisko je vyjadrené v týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V článku 174 zmluvy sa stanovuje, že 
Únia sa v záujme posilnenia hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti zameriava 
na znižovanie rozdielov medzi úrovňami 
rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti 
najviac znevýhodnených regiónov alebo 
ostrovov, najmä vidieckych regiónov, 
regiónov zasiahnutých zmenami 
v priemysle a regiónov závažne a trvalo
znevýhodnených prírodnými 
a demografickými podmienkami. V článku 
175 zmluvy sa vyžaduje, aby Únia 
podporila dosiahnutie týchto cieľov 
prostredníctvom Európskeho 

(1) V článku 174 zmluvy sa stanovuje, že 
Únia sa v záujme posilnenia hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti zameriava 
na znižovanie rozdielov medzi úrovňami 
rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti 
najviac znevýhodnených regiónov. Medzi 
dotknutými regiónmi by sa mala osobitná 
pozornosť venovať vidieckym regiónom, 
regiónom zasiahnutým zmenami v 
priemysle a regiónom závažne a trvalo 
znevýhodneným prírodnými a 
demografickými podmienkami, ako sú 
ostrovné, cezhraničné a horské regióny. 
V článku 175 zmluvy sa vyžaduje, aby 
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poľnohospodárskeho usmerňovacieho 
a záručného fondu, usmerňovacej sekcie, 
Európskeho sociálneho fondu, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskej 
investičnej banky a ďalších finančných 
nástrojov.

Únia podporila dosiahnutie týchto cieľov 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho usmerňovacieho 
a záručného fondu, usmerňovacej sekcie, 
Európskeho sociálneho fondu, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskej 
investičnej banky a ďalších finančných 
nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ciele fondov SSR by sa mali 
realizovať z pohľadu trvalo udržateľného 
rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 
ochrany a zlepšovania životného prostredia 
podľa článku 11 a 19 zmluvy, zohľadňujúc
zásadu „znečisťovateľ platí“. Členské štáty 
by v súlade s ambíciou venovať najmenej 
20 % rozpočtu Únie na tento cieľ 
poskytovať informácie o podpore cieľov 
v oblasti zmeny klímy s použitím metodiky 
prijatej Komisiou vykonávacím aktom.

(12) Ciele fondov SSR by sa mali 
realizovať z pohľadu trvalo udržateľného 
rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 
ochrany a zlepšovania životného prostredia 
podľa článku 11 a 19 zmluvy, pričom sa 
zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“ a 
minimalizujú vonkajšie náklady. Členské 
štáty by v súlade s ambíciou venovať 
najmenej 20 % rozpočtu Únie na tento cieľ 
poskytovať informácie o podpore cieľov 
v oblasti zmeny klímy s použitím metodiky 
prijatej Komisiou vykonávacím aktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(55) Mali by sa stanoviť objektívne kritériá 
na určovanie regiónov a oblastí 
oprávnených na získanie podpory 
z fondov. Na tieto účely by malo určovanie 
prioritných regiónov a oblastí na úrovni 
Únie vychádzať zo spoločného systému 
klasifikácie regiónov zriadeného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 

(55) Mali by sa stanoviť objektívne kritériá 
na určovanie regiónov a oblastí 
oprávnených na získanie podpory 
z fondov. Na tieto účely by malo určovanie 
prioritných regiónov a oblastí na úrovni 
Únie vychádzať zo spoločného systému 
klasifikácie regiónov zriadeného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o 
zostavení spoločnej nomenklatúry 
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územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS).

územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS)12 . Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať regiónom závažne a trvalo 
znevýhodneným prírodnými a 
demografickými podmienkami ako sú 
ostrovné, cezhraničné a horské regióny, 
pričom by sa však malo brať do úvahy, že 
územné charakteristiky nevyhnutne 
nezodpovedajú rozdeleniu podľa NUTS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(88) S cieľom doplniť a zmeniť určité 
nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa 
na Komisiu malo delegovať právo prijímať 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy 
v súvislosti s kódexom správania, pokiaľ 
ide o ciele a kritériá na podporu 
vykonávania partnerstva, prijatie 
spoločného strategického rámca, dodatočné 
pravidlá rozdeľovania výkonnostnej 
rezervy, vymedzenie oblasti 
a obyvateľstva, ktoré sú zahrnuté do 
stratégie miestneho rozvoja, podrobné 
pravidlá pre finančné nástroje (hodnotenie 
ex ante, kombinovanie pomoci, 
oprávnenosť, druhy nepodporovaných 
aktivít), pravidlá týkajúce sa určitých typov 
finančných nástrojov zriadených na 
vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej 
alebo cezhraničnej úrovni, pravidlá 
týkajúce sa dohôd o financovaní, prevod 
a správa aktív, opatrenia riadenia a 
kontroly, pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o platbu a zriadenie systému kapitalizácie 
ročných splátok, definíciu paušálnej 
sadzby pre operácie generujúce príjmy, 
definíciu paušálnej sadzby uplatňovanej na 
nepriame náklady na granty na základe 
existujúcich metód a zodpovedajúcich 
sadzieb uplatniteľných pre politiky Únie, 
povinnosti členských štátov týkajúce sa 

(88) S cieľom doplniť a zmeniť určité 
nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa 
na Komisiu malo delegovať právo prijímať 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy v 
súvislosti s kódexom správania, pokiaľ ide 
o ciele a kritériá na podporu vykonávania 
partnerstva, prijatie spoločného 
strategického rámca, dodatočné pravidlá 
rozdeľovania výkonnostnej rezervy, 
vymedzenie oblasti a obyvateľstva, ktoré 
sú zahrnuté do stratégie miestneho rozvoja, 
podrobné pravidlá pre finančné nástroje 
(hodnotenie ex ante, kombinovanie 
pomoci, oprávnenosť, druhy 
nepodporovaných aktivít), pravidlá 
týkajúce sa určitých typov finančných 
nástrojov zriadených na vnútroštátnej, 
regionálnej, nadnárodnej alebo 
cezhraničnej úrovni, pravidlá týkajúce sa 
dohôd o financovaní, prevod a správa 
aktív, opatrenia riadenia a kontroly, 
pravidlá týkajúce sa žiadostí o platbu a 
zriadenie systému kapitalizácie ročných 
splátok, definíciu paušálnej sadzby 
uplatňovanej na nepriame náklady na 
granty na základe existujúcich metód a 
zodpovedajúcich sadzieb uplatniteľných 
pre politiky Únie, povinnosti členských 
štátov týkajúce sa postupu oznamovania 
nezrovnalostí a vymáhania neoprávnene 
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postupu oznamovania nezrovnalostí 
a vymáhania neoprávnene vyplatených 
súm, modality výmeny informácií o 
operáciách, opatrenia pre primeraný audit 
trail, podmienky vnútroštátneho auditu, 
akreditačné kritériá pre riadiace orgány 
a certifikačné orgány, určenie spoločne 
uznávaných nosičov dát a kritériá pre 
stanovenie úrovne finančnej opravy, ktorá 
sa má uplatniť. Komisia by mala byť 
splnomocnená meniť a dopĺňať prílohu V 
s cieľom riešiť budúce potreby 
prispôsobenia sa. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie aj na 
úrovni odborníkov.

vyplatených súm, modality výmeny 
informácií o operáciách, opatrenia pre 
primeraný audit trail, podmienky 
vnútroštátneho auditu, akreditačné kritériá 
pre riadiace orgány a certifikačné orgány, 
určenie spoločne uznávaných nosičov dát a 
kritériá pre stanovenie úrovne finančnej 
opravy, ktorá sa má uplatniť Komisia by 
mala byť splnomocnená meniť a dopĺňať 
prílohu V s cieľom riešiť budúce potreby 
prispôsobenia sa. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie aj na 
úrovni odborníkov.

Odôvodnenie

Definícia paušálnej sadzby nie je potrebná, pretože čistý príjem sa môže presne posúdiť podľa 
požiadaviek platného nariadenia (ES) č. 1083/2006, a nie je vhodná, pretože definovanie 
paušálnych platieb by bolo spojené s politickým hľadiskom, z čoho vyplýva riziko 
nesprávneho pridelenia finančných prostriedkov. Vykonávacie právomoci týkajúce sa 
metodiky na výpočet čistého príjmu v projektoch generujúcich príjmy ustanovuje článok 54.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Komisia a členské štáty zabezpečujú 
účinnosť fondov SSR, a to najmä 
prostredníctvom monitorovania, podávania 
správ a hodnotenia.

9. Komisia a členské štáty zabezpečujú 
efektívnosť a účinnosť fondov SSR, a to 
najmä prostredníctvom zabezpečenia 
dosiahnutia navrhnutých cieľov a 
monitorovania, podávania správ a 
hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ciele fondov SSR sa uskutočňujú v rámci 
trvalo udržateľného rozvoja a podpory 
cieľa Únie ochraňovať a zlepšovať životné 
prostredie podľa článku 11 zmluvy, pričom 
sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

Ciele fondov SSR sa uskutočňujú v rámci 
trvalo udržateľného rozvoja a podpory 
cieľa Únie ochraňovať a zlepšovať životné 
prostredie podľa článku 11 zmluvy, pričom 
sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“ 
a minimalizácia vonkajších nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa 
v priebehu prípravy a vykonávania zmlúv 
o partnerstve a programov podporovali 
požiadavky na ochranu životného 
prostredia, efektívnosť zdrojov, 
zmierňovanie zmien klímy a 
prispôsobovanie sa im, odolnosť voči 
prírodným katastrofám a predchádzanie 
riziku a jeho riadenie. Členské štáty 
poskytnú informácie o podpore cieľov v 
oblasti zmien klímy pomocou metodiky 
prijatej Komisiou. Komisia prijme túto 
metodiku prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. Vykonávací akt sa prijme v súlade 
s postupom prešetrovania uvedenom 
v článku 143 ods. 3.

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa 
v priebehu prípravy a vykonávania zmlúv 
o partnerstve a programov podporovali 
požiadavky na ochranu životného 
prostredia, efektívnosť zdrojov, 
zmierňovanie zmeny klímy
a prispôsobovanie sa jej, udržateľnosť 
a výkonnosť dopravy, odolnosť voči 
prírodným katastrofám a predchádzanie 
riziku a jeho riadenie. Členské štáty 
poskytnú informácie o podpore cieľov v 
oblasti zmien klímy pomocou metodiky 
prijatej Komisiou. Komisia prijme túto 
metodiku prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. Vykonávací akt sa prijme v súlade 
s postupom prešetrovania uvedenom 
v článku 143 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) zvýšenie konkurencieschopnosti 
malých a stredných podnikov, sektora 
poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) 
a sektora rybného hospodárstva 

(3) zvýšenie konkurencieschopnosti 
európskych podnikov, najmä malých a 
stredných podnikov, mikropodnikov, 
sektora poľnohospodárstva (v prípade 
EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a 
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a akvakultúry (v prípade EFNRH), akvakultúry (v prípade EFNRH);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) podporovanie prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch;

(4) podporovanie prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo založené na 
úsporách energie, energetickej účinnosti a 
využití obnoviteľných zdrojov vo všetkých 
sektoroch; najmä vrátane presadzovania 
udržateľnej intermodálnej dopravy a 
mobility so zameraním na odstránenie 
problémov a doplnenie chýbajúcich 
cezhraničných prepojení v udržateľných a 
intermodálnych dopravných 
infraštruktúrach;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) zvyšovanie energetickej účinnosti v 
odvetví dopravy a najmä mestskej 
dopravy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) podpora udržateľnej dopravy 
a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach,

(7) podpora efektívnej intermodality, 
ktorej cieľom by bola trvalo udržateľná, 
bezpečná a environmentálne efektívna 
doprava a mobilita so zameraním na 
zlepšenie existujúcej infraštruktúry,
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doplnenie chýbajúcich prepojení v 
cezhraničných spojeniach a odstránenie
prekážok v kľúčových sieťových 
infraštruktúrach vrátane spojení s 
regionálnymi, miestnymi, vidieckymi a 
mestskými oblasťami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) podpora zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily,

(8) zvyšovanie zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) investovanie do vzdelania, zručností 
a celoživotného vzdelávania,

(10) investovanie do zdravia, vzdelania, 
zručností a celoživotného vzdelávania,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) zvyšovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) prioritné oblasti v rámci spolupráce pre 
každý z fondov SSR, v prípade potreby 
so zreteľom na stratégie pre makroregióny 
a prímorské oblasti;

(d) prioritné oblasti v rámci spolupráce pre 
každý z fondov SSR, v prípade potreby so 
zreteľom na stratégie a synergie pre 
makroregióny a prímorské a poriečne 
oblasti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) konsolidovanej tabuľky míľnikov a 
čiastkových cieľov stanovených v rámci 
programov pre rámec výkonnosti uvedený 
v článku 19 ods. 1 spolu s metodikou a 
mechanizmom na zabezpečenie súladu 
medzi programami a fondmi SSR;

(i) konsolidovanej tabuľky merateľných 
kvalitatívnych aj kvantitatívnych míľnikov 
a čiastkových cieľov stanovených v rámci 
programov pre rámec výkonnosti uvedený 
v článku 19 ods. 1 spolu s metodikou a 
mechanizmom na zabezpečenie súladu 
medzi programami a fondmi SSR;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy zameriavajú podporu na 
opatrenia, ktoré prinášajú najvyššiu 
pridanú hodnotu, pokiaľ ide o stratégiu 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu s 
cieľom riešiť výzvy definované 
v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
podľa článku 121 ods. 2 zmluvy a 
v príslušných odporúčaniach Rady 
prijatých podľa článku 148 ods. 4 zmluvy a 
s ohľadom na celonárodné a regionálne 
potreby.

Členské štáty v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy zameriavajú podporu na 
opatrenia, ktoré prinášajú najvyššiu 
pridanú hodnotu pri súčasnom 
minimalizovaní vonkajších nákladov, 
pokiaľ ide o stratégiu Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rozvoja v časovom rámci 
viacročného finančného rámca na roky 
2014 – 2020 s cieľom riešiť výzvy 
definované v odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny podľa článku 121 ods. 2 zmluvy 
a v príslušných odporúčaniach Rady 
prijatých podľa článku 148 ods. 4 zmluvy 
a s ohľadom na vnútroštátne a regionálne 
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potreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty posúdia, či sú uplatniteľné 
podmienky ex ante splnené.

2. Členské štáty posúdia, či sú uplatniteľné 
podmienky ex ante splnené. Hodnotenie 
vychádza zo spoločnej metodiky a zahŕňa 
partnerov uvedených v článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V každej priorite sa stanovia ukazovatele 
pre posúdenie pokroku vo vykonávaní 
programu s cieľom dosiahnuť ciele ako 
základe pre monitorovanie, hodnotenie a 
preskúmanie výkonnosti. Patria medzi ne:

V každej priorite sa stanovia merateľné 
kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele
pre posúdenie pokroku vo vykonávaní 
programu s cieľom dosiahnuť ciele ako 
základe pre monitorovanie, hodnotenie a 
preskúmanie výkonnosti. Patria medzi ne:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) ukazovatele týkajúce sa dosahu 
operácií na hlukové emisie, životné 
prostredie, bezpečnosť a zmenu klímy 
v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každý program s výnimkou tých, ktoré 
sa vzťahujú výlučne na technickú pomoc, 
obsahuje opis opatrení na zohľadnenie 
zásad uvedených v článkoch 7 a 8.

4. Každý program s výnimkou tých, ktoré 
sa vzťahujú výlučne na technickú pomoc, 
obsahuje merateľné kvalitatívne a 
kvantitatívne ciele a míľniky, ukazovatele 
špecifické pre program a opis opatrení, 
ktoré sa majú prijať s cieľom dodržiavať 
zásady uvedené v článkoch 7 a 8

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. S cieľom zlepšiť využívanie 
potenciálu EÚ v oblasti životného 
prostredia1 vymedzí každý program, plán 
a projekt výsledky posúdenia v oblasti 
životného prostredia vypracovaného 
členskými štátmi a ostatnými realizátormi 
projektov, ktoré budú vychádzať najmä zo 
smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 
1985 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na 
životné prostredie2, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o 
posudzovaní účinkov určitých plánov a 
programov na životné prostredie3 a 
smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prírodných biotopov a 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín4 a 
smerníc Európskeho parlamentu a Rady: 
2000/60/ES Európskeho parlamentu a 
Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva5 a 2009/147/ES z 30. 
novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho 
vtáctva6, a to s cieľom zabrániť 
negatívnym vplyvom na životné prostredie, 
ako je fragmentácia krajiny, zástavba 
pôdy, znečistenie vody a ovzdušia, ako aj 
hlučnosť alebo, ak to nie je možné, 
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zmierniť ich, a efektívne chrániť 
biodiverzitu.
_________________________
1 Pozri COM 2012 95 v konečnom znení: 
Zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ 
v oblasti životného prostredia: budovanie 
dôvery prostredníctvom rozširovania 
poznatkov a schopnosti reagovať.
2 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.
3 Ú. v. EÚ L 197, 21.7.2001.
4 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
5 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
6 Ú. v. ES L 20, 26.1.2010, s. 7.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia súladu s právom EÚ sem bolo zahrnuté znenie návrhu Komisie na 
ochranu životného prostredia (článok 42) v rámci revízie usmernení Únie o rozvoji 
transeurópskej dopravnej siete (COM/2011/0650).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4c. Každý program, plán a projekt spojený 
s dopravou a mobilitou vychádza z 
posúdenia jeho účinkov na bezpečnosť a 
zabránenie nehodám v súlade s cieľom 
Únie znížiť počet smrteľných nehôd o 
50 % do roku 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) pokroku dosiahnutom v plnení stratégie 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 

(b) pokroku dosiahnutom v plnení stratégie 
Únie na zabezpečenie inteligentného, 
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udržateľného a inkluzívneho rastu, a to 
najmä vzhľadom na plnenie čiastkových 
cieľov stanovených pre každý program vo 
výkonnostnom rámci a o podpore použitej 
na ciele súvisiace so zmenami klímy;

udržateľného a inkluzívneho rozvoja a
rastu, a to najmä vzhľadom na plnenie 
merateľných kvalitatívnych a 
kvantitatívnych čiastkových cieľov 
stanovených pre každý program vo 
výkonnostnom rámci a o podpore použitej 
na ciele súvisiace so zmenami klímy a 
biodiverzitou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uskutočnia hodnotenia ex 
ante s cieľom zlepšiť kvalitu vytvárania 
každého programu.

1. Členské štáty v spolupráci s Komisiou a 
na základe jej usmernení uskutočnia 
hodnotenia ex ante s cieľom zlepšiť kvalitu 
vytvárania každého programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) primeranosť plánovaných opatrení na 
podporu udržateľného rozvoja.

m) primeranosť plánovaných opatrení na 
podporu udržateľného rozvoja a 
minimalizovanie vonkajších nákladov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na podnet Komisie a/alebo v jej mene 
môžu fondy SSR podporiť opatrenia na 
prípravu, monitorovanie, administratívnu a 
technickú pomoc, hodnotenie, audit a 
kontrolu, ktoré sú potrebné na vykonávanie

Na podnet Komisie, alebo v jej mene, 
alebo na žiadosť členského štátu po 
schválení Komisiou, môžu fondy SSR 
podporiť opatrenia na prípravu, 
monitorovanie, administratívnu a technickú 
pomoc, hodnotenie, audit a kontrolu, 
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tohto nariadenia. ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čisté príjmy, ktoré sa vygenerujú po 
ukončení operácie za stanovené referenčné 
obdobie, sa určia vopred na základe jednej 
z týchto metód:

Čisté príjmy, ktoré sa vygenerujú po 
ukončení operácie za stanovené referenčné 
obdobie, sa určia vopred na základe:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) ukončenia alebo premiestnenia 
výrobnej činnosti;

(a) ukončenia alebo úplné prípadne 
čiastočné premiestnenia výrobnej činnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
stanovujúce sumu, ktorá sa má previesť z 
príspevku prideleného každému členskému 
štátu z Kohézneho fondu na celé obdobie. 
Príspevok z Kohézneho fondu pre každý 
členský štát sa tým primerane zníži.

Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
stanovujúce sumu, ktorá sa má previesť z 
príspevku prideleného každému členskému 
štátu z Kohézneho fondu na celé obdobie. 
Príspevok z Kohézneho fondu pre každý 
členský štát sa tým primerane zníži, aby 
bolo možné túto sumu výslovne prideliť 
príslušnému členskému štátu v rámci 
nástroja Spájame Európu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 4 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podpora z Kohézneho fondu v rámci 
Nástroja na prepojenie Európy sa vykonáva 
v súlade s článkom [13] nariadenia (EÚ) 
[...]/2012 o zriadení Nástroja na prepojenie 
Európy v súvislosti s projektmi uvedenými 
v prílohe 1 k tomuto nariadeniu, pričom 
poskytuje najvyššiu prioritu projektom 
rešpektujúcim vnútroštátne rozpočtové 
prostriedky pridelené v rámci Kohézneho 
fondu.

Podpora z Kohézneho fondu v rámci 
Nástroja na prepojenie Európy sa vykonáva 
v súlade s článkom [13] nariadenia (EÚ) 
[...]/2012 o zriadení Nástroja na prepojenie 
Európy35 v súvislosti s projektmi 
uvedenými v prílohe 1 k tomuto 
nariadeniu, pričom poskytuje prioritu 
projektom rešpektujúcim vnútroštátne 
rozpočtové prostriedky pridelené v rámci 
Kohézneho fondu a zabezpečuje, aby 
nebola možná žiadna deformácia 
pridelených vnútroštátnych finančných 
prostriedkov. Komisia poskytne 
oprávneným členským štátom potrebnú 
koordináciu a pomoc s cieľom odstrániť 
administratívne a byrokratické prekážky 
a zabezpečiť transparentný proces výberu 
projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 2 – písmeno c – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(vi) prípadného prínosu plánovaných 
opatrení k stratégiám pre makroregióny 
a stratégiám pre prímorské oblasti;

(vi) prípadného prínosu plánovaných 
opatrení k stratégiám a synergiám pre 
makroregióny a prímorské a poriečne
oblasti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty predložia stanovisko Členské štáty predložia stanovisko 
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vnútroštátnych orgánov pre rovnosť 
k opatreniam uvedeným v bodoch ii) a iii) 
spolu s návrhom na operačný program v 
rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti.

vnútroštátnych orgánov a partnerov pre 
životné prostredie a rovnosť k opatreniam 
uvedeným v bodoch (i), ii) a iii) spolu s 
návrhom na operačný program v rámci 
cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 3a (nový)
Časť 3 – článok 111 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Hospodárska a finančná udržateľnosť 
projektu, ktorý uprednostňuje operácie 
zamerané na tvorbu zisku s vyššou mierou 
spolufinancovania pred tými, ktoré 
využívajú operácie nevytvárajúce zisk;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 144a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 144a
Transparentnosť

Komisia na svojej webovej stránke 
zverejní všetky zmluvy o partnerstve, 
programy, stratégie miestneho rozvoja, 
významné projekty a spoločné akčné 
plány schválené Komisiou pre každý 
členský štát. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 3 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– transparentné, t. j. objektívne 
preveriteľné ciele s identifikovateľnými 
a verejne dostupnými vstupnými údajmi;

– transparentné, ľahko zrozumiteľné t. j. 
objektívne preveriteľné ciele s 
identifikovateľnými a verejne dostupnými 
vstupnými údajmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 7

Text predložený Komisiou

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
(podľa článku 9 ods. 7)

7.1. Cestná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni).

Komplexný plán dopravy, 
ktorý obsahuje:

prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete. 
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
mobilitu, udržateľnosť, 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

realisticky a kvalitne 
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vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej 
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť 
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 
a budovanie kapacít. 

V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:

realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
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environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7. Podpora udržateľnej 
dopravy, odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
a doplnenie chýbajúcich 
cezhraničných prepojení 
s cieľom zabezpečiť 
efektívnu intermodalitu
(podľa článku 9 ods. 7) 
7.1. 

7.1. Cestná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni).

Komplexný plán dopravy, 
ktorý obsahuje:

prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete. 
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
mobilitu, udržateľnosť, 
zníženie emisií
skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 



PE486.053v03-00 22/40 AD\906416SK.doc

SK

hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej 
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť 
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 
a budovanie kapacít. 

V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:

realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
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sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 7.1

Text predložený Komisiou

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
(podľa článku 9 ods. 7)

7.1. Cestná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni). 

– Komplexný plán 
dopravy, ktorý obsahuje::

– prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete. 
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
mobilitu, udržateľnosť, 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

– realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

– strategické 
environmentálne 
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hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

– opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej 
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť 
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 
a budovanie kapacít. 

– V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:

2. realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

3. strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

4. opatrenia na posilnenie 
kapacity 
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sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
(podľa článku 9 ods. 7)

7.1. Cestná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni). 

– Komplexný plán 
dopravy, ktorý obsahuje::

– prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete.
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
mobilitu, udržateľnosť 
(vrátene bezpečnosti), 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

– realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

– strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

– opatrenia na posilnenie 
kapacity 



PE486.053v03-00 26/40 AD\906416SK.doc

SK

sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej 
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť 
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 
a budovanie kapacít. 

– V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:

2. realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

3. strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

4. opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 7.1

Text predložený Komisiou

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
(podľa článku 9 ods. 7)

7.1. Cestná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni). 

– Komplexný plán 
dopravy, ktorý obsahuje:

– prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete. 
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
mobilitu, udržateľnosť, 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

– realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

– strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

– opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
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subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej 
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť 
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 
a budovanie kapacít. 

– V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:

2. realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

3. strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

4. opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
(podľa článku 9 ods. 7)

7.1. Cestná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni). 
Transpozícia a 
uplatňovanie smernice 
2011/76/EÚ o poplatkoch 
za používanie určitej 
dopravnej infraštruktúry 
ťažkými nákladnými 
vozidlami. 

– Komplexný plán 
dopravy, ktorý obsahuje::

– prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete. 
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
mobilitu, udržateľnosť, 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

– realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

– strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

– opatrenia na posilnenie 
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kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

– platné vnútroštátne 
systémy poplatkov pre 
užívateľov ciest v súlade s 
ustanoveniami smernice 
2011/76/EÚ vrátane 
úhrady nákladov za 
infraštruktúru, 
znečistenie hlukom a 
znečistenie ovzdušia, 
ktoré platia pre všetky 
diaľnice hneď od 
začiatku ich prevádzky

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej 
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť 
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 
a budovanie kapacít. 

– V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:

2. realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);
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3. strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

4. opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

Odôvodnenie

Kohézna politika v súčasnosti umožňuje financovanie výstavby diaľnic, ktoré nie sú 
spoplatnené hneď od začiatku svojej prevádzky. Toto ustanovenie by malo zabezpečiť 
uplatňovanie vnútroštátnych systémov vyberania poplatkov za používanie ciest vo všetkých 
projektoch poberajúcich prostriedky EÚ, pričom zisky sa využijú na úhradu nákladov za 
infraštruktúru, čím sa zníži úroveň nutného spolufinancovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 7.1

Text predložený Komisiou

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
(podľa článku 9 ods. 7)

7.1. Cestná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni).

Komplexný plán dopravy, 
ktorý obsahuje:

prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete. 
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
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mobilitu, udržateľnosť, 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť 
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 

V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:
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a budovanie kapacít. 

realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
(podľa článku 9 ods. 7)

7.1. Cestná a lodná 
doprava: Existencia 
komplexného efektívneho 
intermodálneho 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
vrátane inteligentných 
dopravných systémov
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni).

Komplexný plán dopravy, 
ktorý obsahuje:

prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete. 
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
mobilitu, udržateľnosť, 
zníženie emisií 
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skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej 
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 
a budovanie kapacít. 

V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:

realisticky a kvalitne 
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vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní
naplánovaných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 7.2

Text predložený Komisiou

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
(podľa článku 9 ods. 7)

7.1. Cestná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni).

Komplexný plán dopravy, 
ktorý obsahuje:

prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete. 
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
mobilitu, udržateľnosť, 
zníženie emisií 
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skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej 
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť 
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 
a budovanie kapacít. 

V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:

realisticky a kvalitne 
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vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 
(podľa článku 9 ods. 7)

7.1. Cestná doprava:
Existencia komplexného 
vnútroštátneho plánu 
dopravy, ktorý zahŕňa 
primerané prioritné 
zoradenie investícií 
do základnej siete TEN-T, 
úplnej siete (investície do 
inej ako základnej siete 
TEN-T) a sekundárnej 
siete (vrátane verejnej 
dopravy na regionálnej 
a miestnej úrovni).

Komplexný plán dopravy, 
ktorý obsahuje:

prioritné zoradenie 
investícií do základnej 
siete TEN-T, úplnej siete 
a sekundárnej siete. 
Zoradenie podľa priorít by 
malo zohľadňovať 
príspevok investícií na 
mobilitu, udržateľnosť, 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 
a príspevok na jednotný 
európsky dopravný 
priestor;

realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
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realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);

strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.

7.2. Železničná doprava:
Existencia komplexného 
efektívneho 
intermodálneho
vnútroštátneho plánu 
dopravy so samostatnou 
kapitolou o rozvoji 
železničnej siete, 
s vhodným prioritným 
zoradením investícií 
do základnej 
Transeurópskej siete 
dopravnej infraštruktúry 
(TEN-T), do komplexnej 
siete (iné investície než do 
základnej siete TEN-T) 
a sekundárnej siete 
systému železníc podľa 
ich príspevkov na 
mobilitu, udržateľnosť 
a vplyvy na vnútroštátnu a 
celoeurópsku sieť. 
Investície zahŕňajú 
mobilné aktíva, 
interoperabilitu 
a budovanie kapacít.

V rámci komplexného 
plánu dopravy existuje 
kapitola o rozvoji 
železničnej siete, ktorá 
obsahuje:

realisticky a kvalitne 
vypracovaný plán 
realizácie projektov 
(vrátane časového plánu a 
rozpočtového rámca);
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strategické 
environmentálne 
hodnotenie spĺňajúce 
právne požiadavky na 
plán dopravy; 

opatrenia na posilnenie 
kapacity 
sprostredkovateľských 
subjektov a príjemcov pri 
vykonávaní 
naplánovaných projektov.
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