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Pozmeňujúci návrh 30
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o Európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V Európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny. Uplatňovaním podpory 
a financovania Únie prostredníctvom 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
sa zabezpečí, aby boli všetky oprávnené 
projekty v rámci jednotlivých členských 
štátov v súlade so zodpovednosťou 
všetkých členských štátov za dosiahnutie 
klimatickej neutrality do roku 2050, 
schválenej uznesením Európskeho 
parlamentu [2019/2930(RSP)] 
a Európskou radou (EUCO29/19);

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en



PE657.150v01-00 4/158 AM\1212239SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o Európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V Európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť ciele Únie v oblasti 
energetiky a klímy do roku 2030, ako sa 
stanovuje v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ)…/… [ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický 
predpis)] a dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o Európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V Európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
pri súčasnej snahe o sociálno-
ekonomickú udržateľnosť oznámené 
vytvorenie Mechanizmu spravodlivej 
transformácie, ktorý má poskytnúť 
prostriedky na riešenie problému zmeny 
klímy, pričom zabezpečí, aby sa na nikoho 
nezabudlo. Práve najzraniteľnejšie regióny 
a osoby sú najviac vystavené škodlivým 
účinkom zmeny klímy a zhoršovania 
životného prostredia. Riadenie tejto 
transformácie si zároveň vyžaduje 
významné štrukturálne zmeny. Aby bola 
transformácia úspešná, mala by znížiť 
nerovnosti, vytvoriť čistý účinok 
zamestnanosti s novými vysokokvalitnými 
pracovnými miestami a byť spravodlivá 
a sociálne prijateľná pre všetkých.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia 
V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o Európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia 
V Európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia, pričom ide najmä o regióny 
spojené s vysokými emisiami CO2 a tie, 
v ktorých sektor fosílnych palív patrí 
medzi hlavných zamestnávateľov. 
Riadenie tejto transformácie si zároveň 
vyžaduje významné štrukturálne zmeny.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o Európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
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V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

V Európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť najneskôr do roku 
2050 účinne a spravodlivo klimatickú 
neutralitu v Únii oznámené vytvorenie 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý má poskytnúť finančné prostriedky 
a znalosti na riešenie klimatickej krízy, 
pričom zabezpečí, aby sa na nikoho 
nezabudlo. Práve najzraniteľnejšie regióny 
a osoby sú najviac vystavené škodlivým 
účinkom zmeny klímy a zhoršovania 
životného prostredia. Riadenie tejto 
transformácie si zároveň vyžaduje 
významné štrukturálne zmeny na 
regionálnej, aj na vnútroštátnej úrovni.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o Európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie údajne 
novej politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V Európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom zabezpečí, aby sa na 
nikoho nezabudlo. Práve najzraniteľnejšie 
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najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

regióny a osoby sú najviac vystavené 
škodlivým účinkom zmeny klímy 
a zhoršovania životného prostredia. 
Riadenie tejto transformácie si zároveň 
vyžaduje významné štrukturálne zmeny.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o Európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V Európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2040 alebo 
pred týmto rokom účinne a spravodlivo 
klimatickú neutralitu v Únii oznámené 
vytvorenie Mechanizmu spravodlivej 
transformácie, ktorý má poskytnúť 
prostriedky na riešenie problému zmeny 
klímy, pričom zabezpečí, aby sa na nikoho 
nezabudlo. Práve najzraniteľnejšie regióny 
a osoby sú najviac vystavené škodlivým 
účinkom zmeny klímy a zhoršovania 
životného prostredia. Riadenie tejto 
transformácie si zároveň vyžaduje 
významné štrukturálne zmeny.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou 
postihnuté najviac vzhľadom na svoju 
závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 
priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií menšiu kapacitu. Mechanizmus 
spravodlivej transformácie pozostáva 
z troch pilierov: z Fondu na spravodlivú 
transformáciu implementovaného v rámci 
zdieľaného riadenia, osobitnej schémy na 
spravodlivú transformáciu v rámci 
Programu InvestEU a úverového nástroja 
pre verejný sektor na mobilizáciu ďalších 
investícií do príslušných regiónov.

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne Európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou 
postihnuté najviac vzhľadom na svoju 
závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 
priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií menšiu kapacitu. Mechanizmus 
spravodlivej transformácie pozostáva 
z troch pilierov: z Fondu na spravodlivú 
transformáciu implementovaného v rámci 
zdieľaného riadenia, osobitnej schémy na 
spravodlivú transformáciu v rámci 
Programu InvestEU a úverového nástroja 
pre verejný sektor na mobilizáciu ďalších 
investícií do príslušných regiónov. Všetky 
tri piliere sa majú vzájomne dopĺňať s 
cieľom podporiť vykonávanie zelenej 
dohody a riešiť hospodársku, sociálnu, 
energetickú udržateľnosť, energetickú 
bezpečnosť, cenovú dostupnosť energie a 
regionálne výzvy a príležitosti prechodu 
na udržateľné, klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo odolné voči zmene 
klímy a efektívne využívajúce zdroje 
najneskôr do roku 2050.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou 
postihnuté najviac vzhľadom na svoju 
závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 
priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií menšiu kapacitu. Mechanizmus 
spravodlivej transformácie pozostáva 
z troch pilierov: z Fondu na spravodlivú 
transformáciu implementovaného v rámci 
zdieľaného riadenia, osobitnej schémy na 
spravodlivú transformáciu v rámci 
Programu InvestEU a úverového nástroja 
pre verejný sektor na mobilizáciu ďalších 
investícií do príslušných regiónov.

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne Európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou 
postihnuté najviac vzhľadom na svoju 
závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 
priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií menšiu kapacitu. Tieto regióny a 
odvetvia sú tie, ktoré určila Komisia a 
členské štáty a ktoré namietajú proti 
plánu spravodlivej transformácie územia, 
ktorý bol vytvorený v súlade s článkom 7 
nariadenia [nariadenie o FST] a ktorý 
schválila Komisia. Mechanizmus 
spravodlivej transformácie pozostáva 
z troch pilierov: z Fondu na spravodlivú 
transformáciu implementovaného v rámci 
zdieľaného riadenia, osobitnej schémy na 
spravodlivú transformáciu v rámci 
Programu InvestEU a úverového nástroja 
pre verejný sektor na mobilizáciu ďalších 
investícií do príslušných regiónov.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou 
postihnuté najviac vzhľadom na svoju 
závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 
priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií menšiu kapacitu. Mechanizmus 
spravodlivej transformácie pozostáva 
z troch pilierov: z Fondu na spravodlivú 
transformáciu implementovaného v rámci 
zdieľaného riadenia, osobitnej schémy na 
spravodlivú transformáciu v rámci 
Programu InvestEU a úverového nástroja 
pre verejný sektor na mobilizáciu ďalších 
investícií do príslušných regiónov.

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne Európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou 
postihnuté najviac vzhľadom na svoju 
závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 
priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií nastolených EÚ menšiu 
kapacitu. Mechanizmus spravodlivej 
transformácie pozostáva z troch pilierov: 
z Fondu na spravodlivú transformáciu 
implementovaného v rámci zdieľaného 
riadenia, osobitnej schémy na spravodlivú 
transformáciu v rámci Programu InvestEU 
a úverového nástroja pre verejný sektor na 
mobilizáciu ďalších investícií do 
príslušných regiónov.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou 
postihnuté najviac vzhľadom na svoju 
závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, 

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne Európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny, osoby 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou v 
súčasnosti postihnuté najviac vzhľadom na 
svoju závislosť od fosílnych palív vrátane 
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rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 
priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií menšiu kapacitu. Mechanizmus 
spravodlivej transformácie pozostáva 
z troch pilierov: z Fondu na spravodlivú 
transformáciu implementovaného v rámci 
zdieľaného riadenia, osobitnej schémy na 
spravodlivú transformáciu v rámci 
Programu InvestEU a úverového nástroja 
pre verejný sektor na mobilizáciu ďalších 
investícií do príslušných regiónov.

uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo 
od priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií menšiu kapacitu. Mechanizmus 
spravodlivej transformácie pozostáva 
z troch pilierov: z Fondu na spravodlivú 
transformáciu implementovaného v rámci 
zdieľaného riadenia, osobitnej schémy na 
spravodlivú transformáciu v rámci 
Programu InvestEU a úverového nástroja 
pre verejný sektor na mobilizáciu ďalších 
investícií do príslušných regiónov.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu11 
14. januára 2020. V záujme lepšieho 
programovania a implementácie fondu sa 
majú prijať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
stanovia kľúčové kroky a harmonogram 
procesu transformácie a identifikujú sa 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
prechodom na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a majú menšiu kapacitu na 
riešenie výziev súvisiacich 
s transformáciou.

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu11 
14. januára 2020. V záujme lepšieho 
programovania a implementácie fondu sa 
majú prijať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
stanovia kľúčové kroky a harmonogram 
procesu transformácie a identifikujú sa 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
prechodom na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a majú menšiu kapacitu na 
riešenie výziev súvisiacich 
s transformáciou. Tempo programovania 
fondu by sa malo realizovať vzhľadom na 
hodnotenie vplyvu, ktoré sa očakáva 
v septembri a v ktorom sa skúmajú dve 
možnosti zníženia emisií skleníkových 
plynov do roku 2030, a to o 50 alebo 
55 %, oproti úrovniam v roku 1990, 
pričom rozdiel medzi týmito dvoma 
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hodnotami zodpovedá zníženiu emisií 
o 280 megaton (Mt) skleníkových plynov.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu11 
14. januára 2020. V záujme lepšieho 
programovania a implementácie fondu sa 
majú prijať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
stanovia kľúčové kroky a harmonogram 
procesu transformácie a identifikujú sa 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
prechodom na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a majú menšiu kapacitu na 
riešenie výziev súvisiacich 
s transformáciou.

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu11 
14. januára 2020. V záujme lepšieho 
programovania a implementácie fondu sa 
majú prijať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
stanovia kľúčové kroky a harmonogram 
procesu transformácie k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030 
a klimaticky neutrálneho hospodárstva do 
roku 2050 tak, aby sa na nikoho 
nezabudlo, a identifikujú sa územia, ktoré 
sú najviac postihnuté prechodom na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a majú 
menšiu kapacitu na riešenie výziev 
súvisiacich s transformáciou. Len členské 
štáty, ktoré sa zaviazali plniť cieľ EÚ v 
oblasti klimatickej neutrality na rok 2050, 
by mali využívať výhody tohto nástroja.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu11 
14. januára 2020. V záujme lepšieho 
programovania a implementácie fondu sa 
majú prijať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
stanovia kľúčové kroky a harmonogram 
procesu transformácie a identifikujú sa 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
prechodom na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a majú menšiu kapacitu na 
riešenie výziev súvisiacich 
s transformáciou.

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu11 
14. januára 2020. V záujme lepšieho 
programovania a implementácie fondu sa 
majú prijať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
stanovia kľúčové kroky a harmonogram 
procesu transformácie a identifikujú sa 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
prechodom na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a majú menšiu kapacitu na 
riešenie výziev súvisiacich 
s transformáciou. Zásada partnerstva sa 
uplatňuje na prípravu, implementáciu, 
monitorovanie a hodnotenie plánov 
spravodlivej transformácie územia, ako sa 
uvádza v článku [7] nariadenia 
[nariadenie o FST].

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Fond na spravodlivú 
transformáciu je základnou súčasťou 
balíka opatrení EÚ na podporu obnovy 
a odolnosti a mal by zostať kľúčovou 
súčasťou balíka so zodpovedajúcimi 
značnými zdrojmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s nariadením (EÚ) 
2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií [nariadenie 
o taxonómii] a mali by dopĺňať a 
zabezpečovať synergie s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať. 
Investície, ktoré nie sú konzistentné 
s dosahovaním cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia, nie sú oprávnené 
na podporu v rámci tohto nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
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ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať s 
cieľom zabezpečiť, aby všetky tri piliere 
prispievali  k dosiahnutiu rovnakých 
cieľov. Komisia by mala priebežne 
monitorovať komplementaritu medzi 
týmito tromi piliermi a zamerať sa na 
rozvoj synergií tam, kde je to možné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať. 
Finančné prostriedky z nástroja môžu 
získať aj odvetvia alebo regióny, ktoré sú 
osobitne postihnuté transformáciou v 
súvislosti so zmenou klímy, ale prvý pilier 
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sa na ne špecificky nezameriava.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať. 
Finančné prostriedky z nástroja môžu 
získať aj odvetvia alebo regióny, ktoré sú 
osobitne postihnuté transformáciou v 
súvislosti so zmenou klímy, ale prvý pilier 
sa na ne špecificky nezameriava.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
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Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať. Je 
vhodné vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto 
nástroja odvetvia, ktoré sú vyňaté 
z rozsahu pôsobnosti nariadenia o Fonde 
na spravodlivú transformáciu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou, 
a prispievať k dosahovaniu cieľov zelenej 
dohody a Európskeho piliera sociálnych 
práv. Plánované činnosti zamerané na 
podporu by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich so sociálnou a 
hospodárskou transformáciou, ktoré sú 
opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou 
po vecnej konzultácii so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami na 
regionálnej úrovni. Plánované činnosti 
zamerané na podporu by mali byť v súlade 
s činnosťami podporovanými v rámci 
zvyšných dvoch pilierov Mechanizmu 
spravodlivej transformácie a mali by ich 
dopĺňať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
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z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou, 
a byť v súlade s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálnu Úniu do roku 2050. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mal by sa stanoviť úverový nástroj 
pre verejný sektor (ďalej len „nástroj“). 
Tento nástroj predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

(4) Úverový nástroj pre verejný sektor 
(ďalej len „nástroj“) predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
ktorý podporuje investície subjektov 
verejného sektora. Takéto investície by 
mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou. 
Plánované činnosti zamerané na podporu 
by mali byť v súlade s činnosťami 
podporovanými v rámci zvyšných dvoch 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete 
diaľkového vykurovania, zelenú mobilitu, 
inteligentné nakladanie s odpadmi, čistú 
energiu a opatrenia na zvýšenie 
energetickej efektívnosti vrátane obnovy 
a prestavby budov, podporu prechodu na 
obehové hospodárstvo, obnovu 
a dekontamináciu pôdy, ako aj zvyšovanie 
úrovne zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností.

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na ciele Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030, ako sa stanovuje v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ)…/… [ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
klimatický predpis)] a na klimaticky 
a uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 
2050, ako sa opisuje v plánoch 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporované investície môžu zahŕňať čisté 
technológie a infraštruktúru vrátane 
energie z obnoviteľných zdrojov, dodávky 
vodíka na báze obnoviteľných zdrojov a 
palív na báze vodíka a dekarbonizáciu 
dopravy, priemyslu a budov, siete 
udržateľného diaľkového vykurovania, 
zelenú a udržateľnú mobilitu, investície 
do výskumných a inovačných činností, a 
to aj na univerzitách a vo verejných 
výskumných inštitúciách, podporu 
transferu pokročilých technológií 
pripravených na uvedenie na trh, 
investície do digitalizácie, digitálnej 
inovácie a digitálnej pripojiteľnosti 
vrátane digitálneho a presného 
poľnohospodárstva, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú a bezpečnú 
vodu, čistú energiu a opatrenia na zvýšenie 
a integráciu energetickej efektívnosti 
vrátane obnovy a prestavby budov, 
zachytávanie, využívanie a ukladanie 
oxidu uhličitého, podporu prechodu na 
obehové hospodárstvo, obnovu 
a dekontamináciu pôdy, pokiaľ nepatria 
do rozsahu zodpovednosti za poškodenie 
životného prostredia v súlade so zásadou 
„znečisťovateľ platí“ podľa článku 191 
ZFEÚ, ako aj zvyšovanie úrovne 
zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
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sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám a meniacim sa 
poveternostným podmienkam v dôsledku 
zmeny klímy. Komplexný investičný 
prístup by sa mal uprednostňovať najmä 
v prípade území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete 
diaľkového vykurovania, zelenú mobilitu, 
inteligentné nakladanie s odpadmi, čistú 
energiu a opatrenia na zvýšenie 
energetickej efektívnosti vrátane obnovy 
a prestavby budov, podporu prechodu na 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na ciele Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030 a na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v Únii do roku 2040 alebo 
pred týmto rokom, ako sa opisuje 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia. Podporované investície môžu 
zahŕňať čisté technológie a infraštruktúru 
na energiu z obnoviteľných zdrojov a 
dekarbonizáciu dopravy, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú a udržateľnú 
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obehové hospodárstvo, obnovu 
a dekontamináciu pôdy, ako aj zvyšovanie 
úrovne zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

mobilitu, investície do výskumu, inovácií a 
digitalizácie, inteligentné nakladanie 
s odpadmi, čistú energiu z obnoviteľných 
zdrojov a opatrenia na zvýšenie 
energetickej efektívnosti vrátane obnovy 
a prestavby budov, podporu prechodu na 
obehové hospodárstvo, obnovu 
a dekontamináciu pôdy, pokiaľ nepatria 
do rozsahu zodpovednosti za poškodenie 
životného prostredia v súlade so zásadou 
„znečisťovateľ platí“ podľa článku 191 
ZFEÚ, ako aj zvyšovanie úrovne 
zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
ekologickým katastrofám. Komplexný 
investičný prístup by sa mal 
uprednostňovať najmä v prípade území, 
ktoré majú významné transformačné 
potreby. Podporovať by sa mohli aj 
investície do iných odvetví, pokiaľ sú 
v súlade s prijatými plánmi spravodlivej 
transformácie územia. Podporou investícií, 
ktoré nevytvárajú dostatočné príjmy, sa 
nástroj zameriava na to, aby subjekty 
verejného sektora dostávali dodatočné 
potrebné zdroje na riešenie sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z adaptácie na 
klimatickú transformáciu. Na pomoc pri 
identifikácii investícií s vysoko pozitívnym 
vplyvom na životné prostredie, ktoré sú 
oprávnené v rámci nástroja a ktoré môžu 
významne prispieť k dosiahnutiu cieľov 
Únie v oblasti klímy a energetiky, ako aj k 
zachovaniu biodiverzity pri súčasnom 
dodržiavaní zásady „nespôsobiť žiadne 
narušenie“, by sa mohla použiť taxonómia 
EÚ týkajúca sa environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností. 
Tieto investície by sa mali kontrolovať s 
cieľom určiť, či majú environmentálny, 
klimatický alebo sociálny vplyv, pričom by 
v prípade potreby mali podliehať 
overovaniu udržateľnosti v súlade s 
usmerneniami, ktoré má vypracovať 
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Komisia v rámci Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete 
diaľkového vykurovania, zelenú mobilitu, 
inteligentné nakladanie s odpadmi, čistú 
energiu a opatrenia na zvýšenie 
energetickej efektívnosti vrátane obnovy 
a prestavby budov, podporu prechodu na 
obehové hospodárstvo, obnovu 
a dekontamináciu pôdy, ako aj zvyšovanie 
úrovne zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať využívanie 
technológie a infraštruktúry na dostupnú 
a udržateľnú energiu a dekarbonizáciu 
dopravy, siete diaľkového vykurovania, 
zelenú mobilitu, inteligentné nakladanie 
s odpadmi, čistú energiu a opatrenia na 
zvýšenie energetickej efektívnosti vrátane 
obnovy a prestavby budov, obnovu 
a regeneráciu miest, investície do 
opatrovateľských zariadení, podporu 
prechodu na obehové hospodárstvo, 
obnovu a dekontamináciu pôdy a 
ekosystémov, ochranu a obnovu 
biodiverzity a prirodzených biotopov, ako 
aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu, rozvoj nových zručností 
a odbornú prípravu so zameraním na 
rodovú rovnosť, a sociálnu infraštruktúru 
vrátane sociálneho bývania. Vývoj 
v oblasti infraštruktúry môže zahŕňať aj 
riešenia vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
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a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností. Spolu s takýmito 
investíciami bude dostupná aj technická a 
administratívna pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať nielen energetickú 
infraštruktúru vrátane investícií do 
čistých palív na báze vodíka, bioplynu a 
biometánu, dopravnú infraštruktúru, siete 
diaľkového vykurovania, zelenú mobilitu, 
investície do zelených a udržateľných 
výskumných a inovačných projektov, 
inteligentné nakladanie s odpadmi, čistú 
energiu a opatrenia na zvýšenie 
energetickej efektívnosti vrátane obnovy 
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a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

a prestavby budov, podporu prechodu na 
obehové hospodárstvo, obnovu 
a dekontamináciu pôdy, environmentálnu 
infraštruktúru (voda a sanitácia), obnovu 
a regeneráciu miest, kultúrne a historické 
dedičstvo, ako aj zvyšovanie úrovne 
zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na obmedzenú škálu investícií 
pod podmienkou, že tieto investície 
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k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností.

prispievajú k plneniu rozvojových potrieb 
pri prechode na udržateľnejšie 
hospodárstvo. Podporované investície 
môžu zahŕňať energetickú a dopravnú 
infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na 
udržateľnejšie hospodárstvo, obnovu 
a dekontamináciu pôdy. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie environmentálnych výziev 
vyplývajúcich z adaptácie na 
udržateľnejšie hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností.

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 

(5) S cieľom posilniť regionálnu 
súdržnosť a hospodársku diverzifikáciu 
území postihnutých transformáciou by sa 
mal nástroj vzťahovať na širokú škálu 
udržateľných investícií pod podmienkou, 
že tieto investície prispievajú k plneniu 
rozvojových potrieb pri prechode na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície by mali vylučovať fosílne palivá 
a mali by zahŕňať energetickú a dopravnú 
infraštruktúru z obnoviteľných zdrojov, 
siete diaľkového vykurovania len pre 
transformujúce sa uhoľné regióny, zelenú 
mobilitu, inteligentné nakladanie 
s odpadmi, čistú energiu a opatrenia na 
zvýšenie energetickej efektívnosti vrátane 
obnovy a prestavby budov, podporu 
prechodu na obehové hospodárstvo, 
obnovu a dekontamináciu pôdy, ako aj 
zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
v súlade so zásadou „nespôsobiť žiadne 
narušenie“ by sa mal uprednostňovať 
najmä v prípade území, ktoré majú 
významné transformačné potreby. 
Podporovať by sa mohli aj investície do 
iných odvetví, pokiaľ sú v súlade 
s prijatými plánmi spravodlivej 
transformácie územia. Podporou investícií, 
ktoré nevytvárajú dostatočné príjmy, sa 
nástroj zameriava na to, aby subjekty 
verejného sektora dostávali dodatočné 
potrebné zdroje na riešenie sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
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týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

výziev vyplývajúcich z adaptácie na 
klimatickú transformáciu. Na pomoc pri 
identifikácii investícií s vysoko pozitívnym 
vplyvom na životné prostredie, ktoré sú 
oprávnené v rámci nástroja, by sa mohla 
použiť taxonómia EÚ týkajúca sa 
environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať výskum a 
inovácie, podporu MSP, energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy a vody, ako aj zvyšovanie úrovne 
zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
opatrovateľských zariadení a sociálneho 
bývania. Vývoj v oblasti infraštruktúry 
môže zahŕňať aj riešenia vedúce k jej 
väčšej odolnosti proti katastrofám, najmä 
proti tým, ktoré sú zosilnené v dôsledku 
zmeny klímy, ako sú záplavy a lesné 
požiare. Komplexný investičný prístup by 
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pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie územných, sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z adaptácie na 
klimatickú transformáciu. Na pomoc pri 
identifikácii investícií s vysoko pozitívnym 
vplyvom na životné prostredie, ktoré sú 
oprávnené v rámci nástroja, sa môže 
použiť taxonómia EÚ týkajúca sa 
environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
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hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností.

hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu, tvorbu 
pracovných miest a sociálnu infraštruktúru 
vrátane sociálneho bývania. Vývoj 
v oblasti infraštruktúry môže zahŕňať aj 
riešenia vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
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transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností.

transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, miestnu verejnú dopravu, 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku (5) S cieľom posilniť hospodársku 
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diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, ku ktorým patria bývalé 
banské panvy a okrajové regióny ako 
ostrovy, by sa mal nástroj vzťahovať na 
širokú škálu investícií pod podmienkou, že 
tieto investície prispievajú k plneniu 
rozvojových potrieb pri prechode na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 65
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo opísaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporované investície môžu zahŕňať 
energetickú a dopravnú infraštruktúru, siete 
diaľkového vykurovania, zelenú mobilitu, 
inteligentné nakladanie s odpadmi, čistú 
energiu a opatrenia na zvýšenie 
energetickej efektívnosti vrátane obnovy 
a prestavby budov, podporu prechodu na 
obehové hospodárstvo, obnovu 
a dekontamináciu pôdy, ako aj zvyšovanie 
úrovne zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa použije taxonómia EÚ týkajúca 
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týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností, pričom sa dodrží 
zásada „výrazne nenarušiť“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú mobilitu, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať napríklad 
energetickú a dopravnú infraštruktúru, siete 
diaľkového vykurovania, zelenú mobilitu, 
inteligentné nakladanie s odpadmi, čistú 
energiu a opatrenia na zvýšenie 
energetickej efektívnosti vrátane obnovy 
a prestavby budov, podporu prechodu na 
obehové hospodárstvo, obnovu 
a dekontamináciu pôdy, ako aj zvyšovanie 
úrovne zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
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dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností.

dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môžu použiť kritériá súladu s 
cieľom Únie v oblasti klímy do roku 2030 
a v oblasti klimaticky neutrálneho 
hospodárstva do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Týmto nástrojom by sa malo v 
kontexte úsilia o zvýšenie hospodárskej, 
územnej a sociálnej súdržnosti prispievať 
aj k odstráneniu nerovností, podpore 
rodovej rovnosti a začleneniu rodového 
hľadiska, ako aj k boju proti 
diskriminácii na základe pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie, ako sa 
stanovuje v článku 2 Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ), článku 10 ZFEÚ a článku 21 
Charty základných práv Európskej únie. 
Všetky zainteresované strany zapojené do 
všetkých štádií implementácie tohto 
nástroja sa zaväzujú podporovať rodovú 
rovnosť a zabezpečiť, aby sa zohľadnil 
vplyv na ženy, keďže zmena klímy a 
proces transformácie majú na ne 
neúmerný vplyv.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Ciele nástroja by sa mali 
realizovať v rámci udržateľného rozvoja a 
snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, 
ochrana a zlepšovanie kvality životného 
prostredia podľa článku 11 a článku 191 
ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu 
„znečisťovateľ platí“ a záväzky 
dohodnuté na základe Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Komisia by mala prijať zoznam 
vylúčených investícií, ktoré narúšajú 
dosahovanie cieľov stanovených v 
Parížskej dohode a v zelenej dohode a 
ktoré nie sú v súlade s politikou EIB v 
oblasti financovania energie. Tieto 
investície by sa mali vylúčiť z podpory 
Únie poskytovanej v rámci tohto nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) S cieľom predchádzať uviaznutým 
aktívam a zabezpečiť, aby sa verejné 
financovanie využívalo čo 
najefektívnejšie, by mali mať prijímajúce 
projekty dlhodobý ekologický, udržateľný 
účinok a prispievať k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Pri implementácii nástroja by sa 
mali dodržiavať horizontálne princípy 
vymedzené v článku 3 Zmluvy o 
Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v 
článku 10 ZFEÚ vrátane zásad 
subsidiarity a proporcionality podľa 
článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu 
základných práv Európskej únie. Členské 
štáty by mali dodržiavať aj povinnosti 
vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím a zabezpečiť 
prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v 
súlade s právom Únie, ktorým sa 
harmonizujú požiadavky na prístupnosť 
výrobkov a služieb. Nástroj by nemal 
podporovať akcie, ktoré prispievajú k 
akejkoľvek forme segregácie či vylúčenia 
alebo infraštruktúru, ktorá je nedostupná 
osobám so zdravotným postihnutím. 
Členské štáty a Komisia by sa mali 
zamerať na odstraňovanie nerovností a 
presadzovanie rovnosti žien a mužov a 
začlenenie rodového hľadiska, ako aj na 
boj proti diskriminácii na základe 
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pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5c) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby sa implementáciou 
nástroja prispelo k rešpektovaniu a 
podpore rovnosti žien a mužov v súlade s 
článkom 8 ZFEÚ. Z hodnotení vyplýva, že 
je dôležité včas a jednotným spôsobom 
zohľadniť ciele v oblasti rodovej rovnosti 
vo všetkých rozmeroch a vo všetkých 
etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia operačných 
programov, a preto je potrebné 
zabezpečiť, aby boli posúdenia vplyvu na 
rodovú rovnosť, rodové rozpočtovanie 
a monitorovanie výsledkov z rodového 
hľadiska súčasťou programového cyklu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
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základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ. Ochrana konečných 
prijímateľov je však nevyhnutná na 
zabezpečenie účinnosti investícií 
podporovaných v rámci tohto nástroja. 
Miestne a regionálne orgány nemôžu 
prísť o financovanie v dôsledku 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide 
o dodržiavanie zásady právneho štátu v 
členských štátoch. Európska komisia by 
v prípade potreby mala po dohode s 
Európskym parlamentom a Radou 
dočasne spravovať finančné prostriedky s 
prijímateľmi bez zapojenia 
vnútroštátnych vlád, ktoré porušujú 
zásady právneho štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
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Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ. Prostriedky z nástroja 
by mali čerpať iba tie členské štáty, ktoré 
dodržiavajú základné hodnoty Únie 
vrátane zásady právneho štátu. V prípade, 
že Komisia zastáva názor, že v členskom 
štáte sa porušuje zásada právneho štátu, 
mala by sa snažiť podporovať 
transformáciu príslušných regiónov inými 
spôsobmi alebo nájsť spôsob, ako 
nasmerovať podporu priamo na región, 
ak sa bude riadiť zásadami právneho 
štátu bez zapojenia vnútroštátnej vlády.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



AM\1212239SK.docx 43/158 PE657.150v01-00

SK

prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ. Rešpektovanie 
a dodržiavanie základných hodnôt Únie, 
ako je zásada právneho štátu, by preto 
malo byť povinné na získanie akejkoľvek 
finančnej podpory z rozpočtu EÚ vrátane 
Mechanizmu spravodlivej transformácie. 
Členské štáty využívajúce Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by sa mali 
zaviazať k dosiahnutiu cieľa klimatickej 
neutrality EÚ do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie v 

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií.
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prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie z 
prostriedkov EÚ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj by mal zabezpečovať 
podporu vo forme grantov poskytovaných 
Úniou v kombinácii s úvermi 
poskytovanými finančným partnerom. 
Finančné krytie grantovej zložky, ktoré 
vykonáva Komisia v rámci priameho 
riadenia, by v súlade s článkom 125 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (ďalej 
len „nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“)12 malo mať formu 
financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi. Táto forma financovania by 
mala pomôcť stimulovať predkladateľov 
projektov k tomu, aby sa zapájali a aby 
prispievali k účinnému dosahovaniu 
cieľov nástroja v pomere k výške úveru. 
Úverovú zložku by mala poskytovať 
Európska investičná banka (ďalej len 
„EIB“). Nástroj sa môže rozšíriť aj na 
ďalších finančných partnerov 
poskytujúcich úverovú zložku, ak sú 
k dispozícii dodatočné zdroje na grantovú 
zložku alebo ak je to potrebné na riadnu 
implementáciu.

(7) Nástroj by mal zabezpečovať 
podporu vo forme grantov poskytovaných 
Úniou v kombinácii s úvermi 
poskytovanými finančným partnerom. 
Úverovú zložku by mala poskytnúť 
Európska investičná banka (ďalej len 
„EIB“). Ďalší finanční partneri , ktorí 
prešli posudzovaním pilierov uvedeným v 
článku 154 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, môžu poskytnúť aj úverovú 
zložku za predpokladu, že sú schopní 
plniť ciele nástroja, prispievať vlastnými 
zdrojmi a zabezpečiť primerané 
geografické pokrytie.

_________________
12 Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj by mal zabezpečovať 
podporu vo forme grantov poskytovaných 
Úniou v kombinácii s úvermi 
poskytovanými finančným partnerom. 
Finančné krytie grantovej zložky, ktoré 
vykonáva Komisia v rámci priameho 
riadenia, by v súlade s článkom 125 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/1046 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“)12 
malo mať formu financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi. Táto forma 
financovania by mala pomôcť stimulovať 
predkladateľov projektov k tomu, aby sa 
zapájali a aby prispievali k účinnému 
dosahovaniu cieľov nástroja v pomere 
k výške úveru. Úverovú zložku by mala 
poskytovať Európska investičná banka 
(ďalej len „EIB“). Nástroj sa môže rozšíriť 
aj na ďalších finančných partnerov 
poskytujúcich úverovú zložku, ak sú 
k dispozícii dodatočné zdroje na grantovú 
zložku alebo ak je to potrebné na riadnu 
implementáciu.

(7) Nástroj by mal zabezpečovať 
podporu vo forme grantov poskytovaných 
Úniou v kombinácii s úvermi 
poskytovanými finančným partnerom. 
Finančné krytie grantovej zložky, ktoré 
vykonáva Komisia v rámci priameho 
riadenia, by v súlade s článkom 125 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/1046 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“)12 
malo mať formu financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi. Táto forma 
financovania by mala pomôcť stimulovať 
predkladateľov projektov k tomu, aby sa 
zapájali a aby prispievali k účinnému 
dosahovaniu cieľov samospráv, obcí, miest 
a území v pomere k výške úveru. Úverovú 
zložku by mala poskytovať Európska 
investičná banka (ďalej len „EIB“).

_________________ _________________
12 Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046. 12 Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Pandémia COVID-19 posilnila 
význam Mechanizmu spravodlivej 
transformácie, pokiaľ ide o potrebu 
obnovy hospodárstiev regiónov najviac 
postihnutých klimatickou transformáciou. 
Vzhľadom na vzájomnú závislosť medzi 
klimatickou transformáciou a 
udržateľným hospodárskym rastom je 
potrebné, aby v rámci úverového nástroja 
pre verejný sektor boli k dispozícii 
dostatočné zdroje na riešenie výziev 
spojených s prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v Únii do roku 
2050, ktoré sa prehĺbili v dôsledku 
pandémie COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Úvery, ktoré EIB a ďalší finančný 
partner poskytli subjektom verejného 
sektora na podporu projektov, ktoré 
Komisia označila za oprávnené, finančné 
a technicky nezávislé, by sa mali vyňať z 
výpočtu deficitu a dlhu členského štátu, 
ako sa vymedzuje v Pakte stability a rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Očakáva sa, že [250 000 000] EUR 
z grantovej zložky nástroja bude 
financovaných z rozpočtu Únie v súlade 
s [novým návrhom VFR], pričom táto 
suma by mala v priebehu ročného 
rozpočtového postupu predstavovať pre 
Európsky parlament a Radu hlavnú 
referenčnú sumu v zmysle bodu 17 
Medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou z 2. decembra 2013 
o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom 
finančnom hospodárení13.

vypúšťa sa

_________________
13 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013
.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:37
3:TOC

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Očakáva sa, že [250 000 000] EUR 
z grantovej zložky nástroja bude 
financovaných z rozpočtu Únie v súlade 
s [novým návrhom VFR], pričom táto 
suma by mala v priebehu ročného 
rozpočtového postupu predstavovať pre 
Európsky parlament a Radu hlavnú 
referenčnú sumu v zmysle bodu 17 
Medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou z 2. decembra 2013 
o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom 
finančnom hospodárení13.

(8) Očakáva sa, že [1 525 000 000] 
EUR z grantovej zložky nástroja bude 
financovaných z rozpočtu Únie v súlade 
s [novým návrhom VFR], pričom táto 
suma by mala v priebehu ročného 
rozpočtového postupu predstavovať pre 
Európsky parlament a Radu hlavnú 
referenčnú sumu v zmysle bodu 17 
Medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou z 2. decembra 2013 
o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom 
finančnom hospodárení13.
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_________________ _________________
13 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Suma 275 000 000 EUR grantovej 
zložky nástroja sa má financovať 
prostredníctvom vrátených platieb 
z finančných nástrojov zriadených v rámci 
programov uvedených v prílohe I 
k tomuto nariadeniu. Takéto príjmy 
pochádzajú z ukončených programov 
nezávislých od nástroja a mali by sa 
považovať za vonkajšie pripísané príjmy 
odchylne od článku 21 ods. 3 písm. f) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách na 
základe článku 322 ods. 1 ZFEÚ.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Suma 275 000 000 EUR grantovej 
zložky nástroja sa má financovať 
prostredníctvom vrátených platieb 
z finančných nástrojov zriadených v rámci 
programov uvedených v prílohe I 

(9) Článok 21 ods. 3 písm. f) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách a 
článok 322 ods. 1 ZFEÚ by sa mali v plnej 
miere dodržiavať.



AM\1212239SK.docx 49/158 PE657.150v01-00

SK

k tomuto nariadeniu. Takéto príjmy 
pochádzajú z ukončených programov 
nezávislých od nástroja a mali by sa 
považovať za vonkajšie pripísané príjmy 
odchylne od článku 21 ods. 3 písm. f) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách na 
základe článku 322 ods. 1 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Suma 1 000 000 000 EUR 
grantovej zložky nástroja by sa mala 
financovať z predpokladaného prebytku 
rezerv na záruku EÚ, ako sa stanovuje v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/1017, ktorým sa zriaďuje aj 
Európsky fond pre strategické investície 
(ďalej len „nariadenie o EFSI“)14. Preto 
by sa mala uplatniť výnimka z článku 213 
ods. 4 písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, v ktorom sa stanovuje 
povinnosť vrátiť do rozpočtu každý 
prebytok rezerv na rozpočtovú záruku, aby 
bolo možné pripísať tento prebytok 
v prospech nástroja. Takýto pripísaný 
príjem by sa mal považovať za vonkajší 
pripísaný príjem odchylne od článku 21 
ods. 3 písm. f) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách na základe článku 322 ods. 1 
ZFEÚ.

vypúšťa sa

_________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o 
Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene 
nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 
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1316/2013 – Európsky fond pre 
strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 
1.7.2015, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Suma 1 000 000 000 EUR 
grantovej zložky nástroja by sa mala 
financovať z predpokladaného prebytku 
rezerv na záruku EÚ, ako sa stanovuje 
v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017, ktorým sa 
zriaďuje aj Európsky fond pre strategické 
investície (ďalej len „nariadenie 
o EFSI“)14. Preto by sa mala uplatniť 
výnimka z článku 213 ods. 4 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
v ktorom sa stanovuje povinnosť vrátiť do 
rozpočtu každý prebytok rezerv na 
rozpočtovú záruku, aby bolo možné 
pripísať tento prebytok v prospech 
nástroja. Takýto pripísaný príjem by sa 
mal považovať za vonkajší pripísaný 
príjem odchylne od článku 21 ods. 3 písm. 
f) nariadenia o rozpočtových pravidlách 
na základe článku 322 ods. 1 ZFEÚ.

vypúšťa sa

_________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o 
Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene 
nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) 
č. 1316/2013 – Európsky fond pre 
strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 
1.7.2015, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Suma 1 000 000 000 EUR 
grantovej zložky nástroja by sa mala 
financovať z predpokladaného prebytku 
rezerv na záruku EÚ, ako sa stanovuje 
v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017, ktorým sa 
zriaďuje aj Európsky fond pre strategické 
investície (ďalej len „nariadenie 
o EFSI“)14. Preto by sa mala uplatniť 
výnimka z článku 213 ods. 4 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
v ktorom sa stanovuje povinnosť vrátiť do 
rozpočtu každý prebytok rezerv na 
rozpočtovú záruku, aby bolo možné 
pripísať tento prebytok v prospech 
nástroja. Takýto pripísaný príjem by sa 
mal považovať za vonkajší pripísaný 
príjem odchylne od článku 21 ods. 3 písm. 
f) nariadenia o rozpočtových pravidlách 
na základe článku 322 ods. 1 ZFEÚ.

(10) Článok 213 ods. 4 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
v ktorom sa stanovuje povinnosť vrátiť do 
rozpočtu každý prebytok rezerv na 
rozpočtovú záruku, by sa mal v plnej miere 
dodržiavať.

_________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o 
Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – 
Európsky fond pre strategické investície 
(Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
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José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade s článkom 12 ods. 4 písm. 
c) nariadenia o rozpočtových pravidlách 
by sa rozpočtové prostriedky 
zodpovedajúce vonkajším pripísaným 
príjmom mali automaticky preniesť do 
nasledujúceho programu alebo akcie. Na 
základe tohto ustanovenia možno 
zosúladiť viacročný harmonogram 
pripísaných príjmov s implementáciou 
projektov financovaných z nástroja.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Mali by sa zabezpečiť aj zdroje na 
poradenskú podporu s cieľom podporiť 
prípravu, rozvoj a implementáciu 
projektov.

(12) Mali by sa zabezpečiť aj zdroje na 
poradenskú podporu s cieľom podporiť 
prípravu, rozvoj a implementáciu 
projektov, a to aj vo fáze podávania 
žiadostí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby (13) Zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
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všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na 
základe distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto 
cieľa s potrebou optimalizovať 
hospodársky vplyv nástroja a jeho 
implementáciu by však tieto národné 
alokácie nemali byť vyčlenené dlhšie než 
do 31. decembra 2024. Po tomto dátume 
by sa zvyšné zdroje, ktoré sú k dispozícii 
na grantovú zložku, mali poskytovať bez 
akéhokoľvek vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie, pričom by sa mala 
zabezpečiť predvídateľnosť pre investície 
a mal by sa uplatňovať prístup založený na 
potrebách a regionálnej konvergencii.

grantovú zložku, by sa mali poskytovať 
bez akéhokoľvek vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie, pričom by sa mala 
zabezpečiť predvídateľnosť pre investície 
a mal by sa uplatňovať prístup založený na 
potrebách a regionálnej konvergencii.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky programu vynakladali čo najúčinnejšie, by 
nemalo dochádzať k vyčleneniu na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku na najvyššej 
možnej úrovni s vedomím, že práve 
prechodné regióny môžu byť 
transformáciou väčšinou zasiahnuté 
finančne a sociálne, by sa mal vytvoriť 
mechanizmus na stanovenie vyčlenených 
národných podielov, ktoré sa musia v prvej 
fáze dodržať, a to na základe distribučného 
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vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do 31. decembra 
2024. Po tomto dátume by sa zvyšné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na grantovú 
zložku, mali poskytovať bez akéhokoľvek 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni 
Únie, pričom by sa mala zabezpečiť 
predvídateľnosť pre investície a mal by sa 
uplatňovať prístup založený na potrebách 
a regionálnej konvergencii.

kľúča navrhnutého v nariadení o Fonde na 
spravodlivú transformáciu. Na zosúladenie 
tohto cieľa s potrebou optimalizovať 
hospodársky vplyv nástroja a jeho 
implementáciu by však tieto národné 
alokácie nemali byť vyčlenené dlhšie než 
do 31. decembra 2024. Po tomto dátume by 
sa zvyšné zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
grantovú zložku, mali poskytovať bez 
akéhokoľvek vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie, pričom by sa mala 
zabezpečiť predvídateľnosť pre investície 
a mal by sa uplatňovať prístup založený na 
potrebách a regionálnej konvergencii. Do 
30. júna 2024 by sa mala uverejniť 
priebežná hodnotiaca správa, v ktorej by 
sa uviedli vstupné údaje pri prideľovaní 
zvyšných zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Priebežná hodnotiaca správa by mohla poskytnúť cenný vstup do procesu prideľovania 
zostávajúcich finančných prostriedkov dostupných po 31. decembri 2024, ktoré nie sú 
predbežne pridelené jednotlivým členským štátom. Bolo by preto opodstatnené predĺžiť dátum 
uverejnenia predbežnej správy.

Pozmeňujúci návrh 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto 
cieľa s potrebou optimalizovať 

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia dodržať počas celej dĺžky trvania 
programu. Zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
grantovú zložku, by sa mali poskytovať 
s vopred alokovaným národným podielom 
a na konkurenčnom základe na úrovni 
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hospodársky vplyv nástroja a jeho 
implementáciu by však tieto národné 
alokácie nemali byť vyčlenené dlhšie než 
do 31. decembra 2024. Po tomto dátume 
by sa zvyšné zdroje, ktoré sú k dispozícii 
na grantovú zložku, mali poskytovať bez 
akéhokoľvek vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie, pričom by sa mala 
zabezpečiť predvídateľnosť pre investície 
a mal by sa uplatňovať prístup založený na 
potrebách a regionálnej konvergencii.

Únie, pričom by sa mala zabezpečiť 
predvídateľnosť pre investície a mal by sa 
uplatňovať prístup založený na 
životaschopnosti a averzii k riziku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 
vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do 31. decembra 
2024. Po tomto dátume by sa zvyšné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na grantovú 
zložku, mali poskytovať bez akéhokoľvek 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni 
Únie, pričom by sa mala zabezpečiť 
predvídateľnosť pre investície a mal by sa 
uplatňovať prístup založený na potrebách 
a regionálnej konvergencii.

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Tento mechanizmus by sa 
mal vytvoriť prostredníctvom 
delegovaného aktu Komisie, v ktorom sa 
stanovia príslušné podiely pre každý 
členský štát. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 
vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do viacročného 
finančného rámca (VFR) na obdobie 
rokov 2021 – 2027. Po tomto dátume by sa 
zvyšné zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
grantovú zložku, mali poskytovať bez 
akéhokoľvek vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie, pričom by sa mala 
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zabezpečiť predvídateľnosť pre investície 
a mal by sa uplatňovať prístup založený na 
potrebách a regionálnej konvergencii, a to 
s dôrazom na tie územia, ktoré sú najviac 
postihnuté klimatickou transformáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 
vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do 31. decembra 
2024. Po tomto dátume by sa zvyšné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na grantovú 
zložku, mali poskytovať bez akéhokoľvek 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni 
Únie, pričom by sa mala zabezpečiť 
predvídateľnosť pre investície a mal by sa 
uplatňovať prístup založený na potrebách 
a regionálnej konvergencii.

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Mali by sa zohľadniť 
potreby menej rozvinutých regiónov, ako 
sa uvádza v článku [102 ods. 2] 
nariadenia .../... [nové VN]. Na 
zosúladenie tohto cieľa s potrebou 
optimalizovať hospodársky vplyv nástroja 
a jeho implementáciu by však tieto národné 
alokácie nemali byť vyčlenené dlhšie než 
do 31. decembra 2024. Po tomto dátume by 
sa zvyšné zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
grantovú zložku, mali poskytovať bez 
akéhokoľvek vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie, pričom by sa mala 
zabezpečiť predvídateľnosť pre investície 
a mal by sa uplatňovať prístup založený na 
potrebách a regionálnej konvergencii a 
mala by sa presadzovať hospodárska, 
sociálna a územná súdržnosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 
vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do 31. decembra 
2024. Po tomto dátume by sa zvyšné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na grantovú 
zložku, mali poskytovať bez akéhokoľvek 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni 
Únie, pričom by sa mala zabezpečiť 
predvídateľnosť pre investície a mal by sa 
uplatňovať prístup založený na potrebách 
a regionálnej konvergencii.

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu, bez toho, aby odporúčania 
európskeho semestra 2020 predstavovali 
nevyhnutné podmienky. Na zosúladenie 
tohto cieľa s potrebou optimalizovať 
hospodársky vplyv nástroja a jeho 
implementáciu by však tieto národné 
alokácie nemali byť vyčlenené dlhšie než 
do 31. decembra 2024. Po tomto dátume by 
sa zvyšné zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
grantovú zložku, mali poskytovať bez 
akéhokoľvek vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie, pričom by sa mala 
zabezpečiť predvídateľnosť pre investície 
a mal by sa uplatňovať prístup založený na 
potrebách a regionálnej konvergencii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
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využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 
vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do 31. decembra 
2024. Po tomto dátume by sa zvyšné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na grantovú 
zložku, mali poskytovať bez akéhokoľvek 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni 
Únie, pričom by sa mala zabezpečiť 
predvídateľnosť pre investície a mal by sa 
uplatňovať prístup založený na potrebách 
a regionálnej konvergencii.

využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 
vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do viacročného 
finančného rámca (VFR) na obdobie 
rokov 2021 – 2027. Po tomto dátume by sa 
zvyšné zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
grantovú zložku, mali poskytovať bez 
akéhokoľvek vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie, pričom by sa mala 
zabezpečiť predvídateľnosť pre investície 
a mal by sa uplatňovať prístup založený na 
potrebách a regionálnej konvergencii a 
územnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 
vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do 31. decembra 
2024. Po tomto dátume by sa zvyšné 

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 
vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do 31. decembra 
2024. Po tomto dátume by sa zvyšné 
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zdroje, ktoré sú k dispozícii na grantovú 
zložku, mali poskytovať bez akéhokoľvek 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni 
Únie, pričom by sa mala zabezpečiť 
predvídateľnosť pre investície a mal by sa 
uplatňovať prístup založený na potrebách 
a regionálnej konvergencii.

zdroje, ktoré sú k dispozícii na grantovú 
zložku, mali poskytovať bez akéhokoľvek 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni 
Únie, pričom by sa mala zabezpečiť 
predvídateľnosť pre investície a mal by sa 
uplatňovať prístup založený na potrebách a 
spravodlivej regionálnej konvergencii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. V 
týchto podmienkach oprávnenosti a 
kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu v 
kontexte rozvojových potrieb opísaných v 
plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej a 
územnej konvergencie a význam grantovej 
zložky pre životaschopnosť projektu. 
Podpora Únie stanovená týmto nariadením 
by sa preto mala poskytovať len tým 
členským štátom, ktoré majú prijatý aspoň 
jeden plán spravodlivej transformácie 
územia. V pracovnom programe a vo 
výzvach na predkladanie návrhov sa 
zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. V 
týchto podmienkach oprávnenosti a 
kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu v 
kontexte rozvojových potrieb opísaných v 
plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej a 
územnej konvergencie a význam grantovej 
zložky pre životaschopnosť projektu. 
Podpora Únie stanovená týmto nariadením 
by sa preto mala poskytovať len tým 
členským štátom, ktoré majú prijatý aspoň 
jeden plán spravodlivej transformácie 
územia. V pracovnom programe a vo 
výzvach na predkladanie návrhov sa 
zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu. Územné plány vypracované 
spolu s Komisiou by mali obsahovať 
spoločné kritériá, ako sú: pomoc 
regiónom, ktoré sú do veľkej miery závislé 
od fosílnych palív a od priemyselných 
odvetví spojených s vysokými emisiami 
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CO2, dokončený projekt prechodu na 
nízkouhlíkové činnosti, záväzok vytvoriť 
nové pracovné miesta v rámci zeleného 
hospodárstva, vôľa investovať do 
obnoviteľných zdrojov energie a do 
digitálnej pripojiteľnosti. Zapojenie 
príslušných miestnych a regionálnych 
orgánov dotknutých území by malo byť 
úzko spojené s prípravou plánu 
spravodlivej transformácie územia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov sa 
zohľadnia príslušné kritériá stanovené v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) … /... [nariadenie o vytvorení rámca 
na uľahčenie udržateľných investícií], 
schopnosť projektu splniť ciele a 
rozvojové potreby opísané v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, 
prispievanie k dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a 
v oblasti klimatickej neutrality do roku 
2050, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Komisia zabezpečí, aby sa v 
pracovnom programe zohľadňovala a 
presadzovala rodová rovnosť a začlenenie 
rodového hľadiska. Podpora Únie 
stanovená týmto nariadením by sa preto 
mala poskytovať len tým členským štátom, 
ktoré majú prijatý aspoň jeden plán 
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spravodlivej transformácie územia. 
V pracovnom programe a vo výzvach na 
predkladanie návrhov sa zohľadnia aj plány 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
členské štáty predložili s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť a konzistentnosť 
v rámci rôznych pilierov mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov, ktoré 
môžu zahŕňať príslušné kritériá z tých 
kritérií, ktoré sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... 
[nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií]. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkové ciele podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a riešenie 
hospodárskych a sociálnych nákladov 
spojených s prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v Únii do roku 
2050 a súčasne zabezpečiť, že sa na 
nikoho nezabudlo, ako aj význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
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transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by 
sa mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov, ak 
dopyt prevýši zdroje financovania v rámci 
národných alokácií. V týchto 
podmienkach oprávnenosti 
a prioritizačných kritériách by sa mali 
zohľadniť relevantné kritériá stanovené 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... [nariadenie o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií], schopnosť projektu plniť ciele 
a rozvojové potreby opísané v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, prínos 
ku klimatickej transformácii, nákladová 
účinnosť projektu, celkový cieľ podpory 
regionálnej a územnej konvergencie 
a význam grantovej zložky pre 
životaschopnosť projektu. Podpora Únie 
stanovená týmto nariadením by sa preto 
mala poskytovať len tým členským štátom, 
ktoré majú prijatý aspoň jeden plán 
spravodlivej transformácie územia. 
V pracovnom programe a vo výzvach na 
predkladanie návrhov sa zohľadnia aj plány 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
členské štáty predložili s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť a konzistentnosť 
v rámci rôznych pilierov mechanizmu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. V 
týchto podmienkach oprávnenosti a 
kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mali zohľadniť relevantné kritériá 
stanovené taxonómiou EÚ pre udržateľné 
investície, schopnosť projektu plniť ciele 
a rozvojové potreby opísané v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, prínos 
ku klimatickej transformácii, prijatie zo 
strany subjektu verejného sektora 
žiadajúceho o podporu pri postupnom 
vyraďovaní všetkých fosílnych palív v 
časovom rámci, ktorý je v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody,  celkový cieľ podpory 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a význam grantovej zložky pre 
životaschopnosť projektu. Podpora Únie 
stanovená týmto nariadením by sa preto 
mala poskytovať len tým členským štátom, 
ktoré majú prijatý aspoň jeden plán 
spravodlivej transformácie územia. 
V pracovnom programe a vo výzvach na 
predkladanie návrhov sa zohľadnia aj plány 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
členské štáty predložili s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť a konzistentnosť 
v rámci rôznych pilierov mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov, ktoré 
môžu zahŕňať relevantné kritériá 
stanovené v nariadení (EÚ)… (nariadenie 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií). V týchto 
podmienkach oprávnenosti a kritériách na 
vyhodnotenie návrhov by sa mala 
zohľadniť schopnosť projektu plniť ciele a 
rozvojové potreby opísané v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, prínos 
k zabezpečeniu toho, aby sa transformácia 
súvisiaca so zmenou klímy dosiahla tak, 
aby sa na nikoho nezabudlo, celkový cieľ 
podpory regionálnej a územnej 
konvergencie a úloha grantovej zložky pre 
cenovú dostupnosť projektu. Podpora 
Únie stanovená týmto nariadením by sa 
preto mala poskytovať len tým členským 
štátom, ktoré majú prijatý aspoň jeden plán 
spravodlivej transformácie územia. 
V pracovnom programe a vo výzvach na 
predkladanie návrhov sa zohľadnia aj plány 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
členské štáty predložili s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť a konzistentnosť 
v rámci rôznych pilierov mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
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stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
malo začleniť dodržiavanie taxonómie EÚ 
a zásady „výrazne nenarušiť“ a mala by 
sa zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
konvergencie a územnej súdržnosti 
a význam grantovej zložky pre 
životaschopnosť projektu. Podpora Únie 
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nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

stanovená týmto nariadením by sa preto 
mala poskytovať len tým členským štátom, 
ktoré majú prijatý aspoň jeden plán 
spravodlivej transformácie územia. 
V pracovnom programe a vo výzvach na 
predkladanie návrhov sa zohľadnia aj plány 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
členské štáty predložili s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť a konzistentnosť 
v rámci rôznych pilierov mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory regionálnej 
a územnej súdržnosti a význam grantovej 
zložky pre životaschopnosť projektu. 
Podpora Únie stanovená týmto nariadením 
by sa preto mala poskytovať len tým 
členským štátom, ktoré majú prijatý aspoň 
jeden plán spravodlivej transformácie 
územia. V pracovnom programe a vo 
výzvach na predkladanie návrhov sa 
zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Členské štáty by v záujme ochrany 
rozpočtu Únie a dodržiavania hodnôt 
Únie mali dodržiavať zásady právneho 
štátu a všeobecné nedostatky v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu by 
mohli podliehať pozastaveniu platieb a 
záväzkov, zníženiu financovania a zákazu 
uzatvárania nových záväzkov v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) o ochrane rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Regiónom, ktoré čelia 
nepredvídanej obchodnej kríze 
vyplývajúcej z opatrení na riešenie zmeny 
klímy, by sa mala poskytovať ad hoc 
podpora, aby mohli primerane reagovať 
na krízové situácie, ktoré môžu nastať 
v súvislosti s transformáciou. Týmto sa 
má zabezpečiť, aby regióny mohli získať 
podporu, ak nie sú vopred označené ako 
postihnuté regióny.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podpora v rámci tohto nástroja by 
sa mala poskytovať len na projekty bez 
dostatočného toku vlastných príjmov, ktoré 
by im umožnili finančnú životaschopnosť 
a financovanie výlučne úvermi 
poskytnutými za trhových podmienok. 
Vlastné príjmy by mali zodpovedať 
príjmom, s výnimkou rozpočtových 
presunov, plynúcim priamo z činností 
vykonávaných v rámci projektu, ako sú 
napríklad predaj, poplatky alebo mýta 
a ako prírastkové úspory dosiahnuté 
modernizáciou existujúcich aktív.

(15) Podpora v rámci tohto mechanizmu 
by sa mala poskytovať len na projekty, 
ktoré riešia hospodárske a sociálne 
náklady spojené s prechodom na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo v Únii 
do roku 2050, bez dostatočného toku 
vlastných príjmov a ktoré by nezabezpečili 
financovanie projektov v rovnakom 
rozsahu alebo v rovnakom časovom rámci 
bez grantovej zložky podpory z rozpočtu 
Únie. Vlastné príjmy by mali zodpovedať 
príjmom, s výnimkou rozpočtových 
presunov, plynúcim priamo z činností 
vykonávaných v rámci projektu, ako sú 
napríklad predaj, poplatky alebo mýta 
a ako prírastkové úspory dosiahnuté 
modernizáciou existujúcich aktív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podpora v rámci tohto nástroja by 
sa mala poskytovať len na projekty bez 
dostatočného toku vlastných príjmov, ktoré 
by im umožnili finančnú životaschopnosť 
a financovanie výlučne úvermi 
poskytnutými za trhových podmienok. 
Vlastné príjmy by mali zodpovedať 
príjmom, s výnimkou rozpočtových 
presunov, plynúcim priamo z činností 

(15) Podpora v rámci tohto nástroja by 
sa mala poskytovať len na projekty bez 
dostatočného toku vlastných príjmov, ktoré 
by im umožnili finančnú životaschopnosť 
a financovanie výlučne úvermi 
poskytnutými za trhových podmienok, a 
ktoré by sa preto nemohli uskutočniť bez 
finančnej podpory Únie v rámci tohto 
nástroja. Vlastné príjmy by mali 
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vykonávaných v rámci projektu, ako sú 
napríklad predaj, poplatky alebo mýta 
a ako prírastkové úspory dosiahnuté 
modernizáciou existujúcich aktív.

zodpovedať príjmom, s výnimkou 
rozpočtových presunov, plynúcim priamo 
z činností vykonávaných v rámci projektu, 
ako sú napríklad predaj, poplatky alebo 
mýta a ako prírastkové úspory dosiahnuté 
modernizáciou existujúcich aktív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podpora v rámci tohto nástroja by 
sa mala poskytovať len na projekty bez 
dostatočného toku vlastných príjmov, ktoré 
by im umožnili finančnú životaschopnosť 
a financovanie výlučne úvermi 
poskytnutými za trhových podmienok. 
Vlastné príjmy by mali zodpovedať 
príjmom, s výnimkou rozpočtových 
presunov, plynúcim priamo z činností 
vykonávaných v rámci projektu, ako sú 
napríklad predaj, poplatky alebo mýta 
a ako prírastkové úspory dosiahnuté 
modernizáciou existujúcich aktív.

(15) Podpora v rámci tohto nástroja by 
sa mala poskytovať len na projekty bez 
dostatočného toku vlastných príjmov, ktoré 
by im umožnili finančnú životaschopnosť 
na základe priemernej hodnoty 
hodnotenia realizovaného dvoma 
nezávislými audítorskými spoločnosťami 
a financovanie výlučne úvermi 
poskytnutými za trhových podmienok. 
Vlastné príjmy by mali zodpovedať 
príjmom, s výnimkou rozpočtových 
presunov, plynúcim priamo z činností 
vykonávaných v rámci projektu, ako sú 
napríklad predaj, poplatky alebo mýta 
a ako prírastkové úspory dosiahnuté 
modernizáciou existujúcich aktív.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 112
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podpora v rámci tohto nástroja by (15) Podpora v rámci tohto nástroja by 
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sa mala poskytovať len na projekty bez 
dostatočného toku vlastných príjmov, ktoré 
by im umožnili finančnú životaschopnosť 
a financovanie výlučne úvermi 
poskytnutými za trhových podmienok. 
Vlastné príjmy by mali zodpovedať 
príjmom, s výnimkou rozpočtových 
presunov, plynúcim priamo z činností 
vykonávaných v rámci projektu, ako sú 
napríklad predaj, poplatky alebo mýta 
a ako prírastkové úspory dosiahnuté 
modernizáciou existujúcich aktív.

sa mala poskytovať len na projekty, ktoré 
dodržiavajú taxonómiu EÚ a zásadu 
„výrazne nenarušiť“, bez dostatočného 
toku vlastných príjmov, ktoré by im 
umožnili finančnú životaschopnosť 
a financovanie výlučne úvermi 
poskytnutými za trhových podmienok. 
Vlastné príjmy by mali zodpovedať 
príjmom, s výnimkou rozpočtových 
presunov, plynúcim priamo z činností 
vykonávaných v rámci projektu, ako sú 
napríklad predaj, poplatky alebo mýta 
a ako prírastkové úspory dosiahnuté 
modernizáciou existujúcich aktív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Projekty podporované v rámci 
tohto nástroja by sa mali zamerať na 
finančnú životaschopnosť počas celého 
trvania projektu. Komisia by mala v 
spolupráci s prijímateľmi a finančnými 
partnermi priebežne monitorovať 
finančnú životaschopnosť projektov v 
rámci tohto nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Keďže grantová zložka by mala (16) Keďže grantová zložka by mala 
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odzrkadľovať rozdielne rozvojové potreby 
regiónov v členských štátoch, takáto 
podpora by mala byť náležite 
prispôsobená. Keďže subjekty verejného 
sektora v menej rozvinutých regiónoch, 
ako sa vymedzujú v článku 102 ods. 2 
nariadenia [nové VN], majú vo 
všeobecnosti nižšiu kapacitu verejných 
investícií, sadzby grantov uplatňované na 
úvery poskytované takýmto subjektom by 
mali byť pomerne vyššie.

odzrkadľovať rozdielne rozvojové potreby 
regiónov v členských štátoch, takáto 
podpora by mala byť náležite 
prispôsobená. Keďže subjekty verejného 
sektora v menej rozvinutých regiónoch, 
ako sa vymedzujú v článku 102 ods. 2 
nariadenia [nové VN], v najvzdialenejších 
regiónoch, ako sa vymedzujú v článku 349 
ZFEÚ, a vo vidieckych, riedko osídlených 
a vyľudnených oblastiach majú vo 
všeobecnosti nižšiu kapacitu verejných 
investícií, sadzby grantov uplatňované na 
úvery poskytované takýmto subjektom by 
mali byť pomerne vyššie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Keďže grantová zložka by mala 
odzrkadľovať rozdielne rozvojové potreby 
regiónov v členských štátoch, takáto 
podpora by mala byť náležite 
prispôsobená. Keďže subjekty verejného 
sektora v menej rozvinutých regiónoch, 
ako sa vymedzujú v článku 102 ods. 2 
nariadenia [nové VN], majú vo 
všeobecnosti nižšiu kapacitu verejných 
investícií, sadzby grantov uplatňované na 
úvery poskytované takýmto subjektom by 
mali byť pomerne vyššie.

(16) Keďže grantová zložka by mala 
odzrkadľovať rozdielne rozvojové potreby 
regiónov v členských štátoch, takáto 
podpora by sa mala uprednostniť v týchto 
regiónoch. Keďže subjekty verejného 
sektora v menej rozvinutých regiónoch, 
ako sa vymedzujú v článku 102 ods. 2 
nariadenia [nové VN], majú vo 
všeobecnosti nižšiu kapacitu verejných 
investícií, sadzby grantov uplatňované na 
úvery poskytované takýmto subjektom by 
mali byť pomerne vyššie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť účinnú 
implementáciu nástroja môže byť potrebné 
poskytovať poradenskú podporu pri 
príprave, rozvoji a implementácii 
projektov. Táto podpora by sa mala 
poskytovať prostredníctvom Poradenského 
centra InvestEU.

(17) S cieľom zabezpečiť účinnú 
implementáciu nástroja môže byť potrebné 
poskytovať poradenskú podporu pri 
príprave, rozvoji a implementácii 
projektov, najmä pokiaľ ide 
o udržateľnosť a dodržiavanie taxonómie 
EÚ. . Táto podpora by sa mala poskytovať 
prostredníctvom Poradenského centra 
InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť účinnú 
implementáciu nástroja môže byť potrebné 
poskytovať poradenskú podporu pri 
príprave, rozvoji a implementácii 
projektov. Táto podpora by sa mala 
poskytovať prostredníctvom Poradenského 
centra InvestEU.

(17) S cieľom zabezpečiť účinnú 
implementáciu nástroja môže byť potrebné 
poskytovať poradenskú podporu pri 
príprave, rozvoji a implementácii 
projektov. Táto podpora by sa mala 
poskytovať prostredníctvom Poradenského 
centra InvestEU a mala by sa financovať 
zo zdrojov z rozpočtu EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Keďže účinnosť tohto nástroja 
závisí od administratívnych kapacít 
prijímateľov, Komisia zabezpečí, aby 
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projekty sprevádzalo úsilie o 
modernizáciu a digitalizáciu verejnej 
správy a poskytovania komunitných 
služieb, ktorými sa v prípade potreby 
posilňujú inovácie, a to okrem iného aj 
prostredníctvom nástrojov politiky 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 a nariadeniami Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 
2185/96 a (EÚ) 2017/1939 majú byť 
finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy a 
vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania správnych sankcií. Najmä 
Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) môže v súlade s nariadením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadením 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013 vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii 
alebo k akejkoľvek inej nezákonnej 
činnosti poškodzujúcej finančné záujmy 
Únie. Európska prokuratúra (EPPO) môže 
v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 
vyšetrovať a stíhať podvody poškodzujúce 
finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/1371. V súlade s nariadením 

(19) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 a nariadeniami Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 
2185/96 a (EÚ) 2017/1939 majú byť 
finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy a 
vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania správnych sankcií. Najmä 
Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) môže v súlade s nariadením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadením 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013 vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii 
alebo k akejkoľvek inej nezákonnej 
činnosti poškodzujúcej finančné záujmy 
Únie. Európska prokuratúra (EPPO) môže 
v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 
vyšetrovať a stíhať podvody poškodzujúce 
finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/1371. V súlade s nariadením 
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o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie a udeliť potrebné práva 
a prístup Komisii, úradu OLAF, Európskej 
prokuratúre v súvislosti s členskými štátmi 
zúčastňujúcimi sa na posilnenej spolupráci 
podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939 
a Európskemu dvoru audítorov (EDA) 
a zabezpečiť, aby im rovnocenné práva 
udelili všetky tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie.

o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie a udeliť potrebné práva 
a prístup Komisii, úradu OLAF, Európskej 
prokuratúre v súvislosti s členskými štátmi 
zúčastňujúcimi sa na posilnenej spolupráci 
podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939 
a Európskemu dvoru audítorov (EDA) 
a zabezpečiť, aby im rovnocenné práva 
udelili všetky tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie. V prípade každého grantu 
presahujúceho sumu 5 000 000 EUR by 
mal audítor Európskeho dvora audítorov 
uskutočniť každé dva roky kontrolu 
využívania európskych finančných 
prostriedkov prostredníctvom kontroly na 
základe dokladov a na mieste, na základe 
ktorej sa udelí absolutórium za správu 
finančných prostriedkov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Finančná podpora 
prostredníctvom tohto nástroja by sa 
nemala poskytovať spoločnostiam 
registrovaným v krajinách, ktoré sú 
uvedené na zozname EÚ obsahujúcom 
jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na 
daňové účely, pokiaľ v nich nepreukážu 
legitímnu podnikateľskú činnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na účely doplnenia a zmien 
určitých nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide 
o delegovanie niektorých ďalších 
implementačných úloh na výkonné 
agentúry, ako aj o zmenu prvkov 
uvedených v prílohe II k tomuto 
nariadeniu týkajúcich sa kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia mohla počas svojich 
prípravných prác uskutočniť príslušné 
konzultácie vrátane konzultácií na úrovni 
odborníkov a aby tieto konzultácie 
vykonala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov, a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú 
systematicky prístup na zasadnutia skupín 
odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú 
prípravou delegovaných aktov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V záujme stanovenia vhodného vypúšťa sa
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finančného rámca pre grantovú zložku 
tohto nástroja do 31. decembra 2024 by sa 
mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci s cieľom stanoviť dostupné 
národné alokácie vyjadrené ako podiely 
na celkovom finančnom krytí nástroja pre 
každý členský štát v súlade s metodikou 
stanovenou v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST]. Vykonávacie 
právomoci by sa mali udeliť bez 
komitologických postupov, keďže tieto 
podiely sa odvodzujú priamo z uplatnenia 
vopred stanovenej metodiky výpočtu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V záujme stanovenia vhodného 
finančného rámca pre grantovú zložku 
tohto nástroja do 31. decembra 2024 by sa 
mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci s cieľom stanoviť dostupné 
národné alokácie vyjadrené ako podiely na 
celkovom finančnom krytí nástroja pre 
každý členský štát v súlade s metodikou 
stanovenou v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST]. Vykonávacie 
právomoci by sa mali udeliť bez 
komitologických postupov, keďže tieto 
podiely sa odvodzujú priamo z uplatnenia 
vopred stanovenej metodiky výpočtu.

(21) V záujme stanovenia vhodného 
finančného rámca pre grantovú zložku 
tohto nástroja po viacročnom finančnom 
rámci (VFR) na obdobie rokov 2021 –
 2027, právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ by sa mala 
delegovať na Komisiu s cieľom stanoviť 
dostupné národné alokácie vyjadrené ako 
podiely na celkovom finančnom krytí 
nástroja pre každý členský štát v súlade 
s metodikou stanovenou v prílohe I 
k nariadeniu [nariadenie o FST]. 
Vykonávacie právomoci by sa mali udeliť 
bez komitologických postupov, keďže tieto 
podiely sa odvodzujú priamo z uplatnenia 
vopred stanovenej metodiky výpočtu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Komisia by mala každoročne 
podávať Európskemu parlamentu a Rade 
správu o implementácii, vplyve a 
činnostiach úverového nástroja pre 
verejný sektor s cieľom zabezpečiť 
náležitú demokratickú zodpovednosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite riešením zodpovedajúcich 
rozvojových potrieb, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni samotných 
členských štátov. Je to hlavne preto, lebo 
bez grantovej podpory EÚ je pre verejné 
subjekty problematické podporovať 
investície, ktoré nevytvárajú dostatočné 
toky vlastných príjmov a prinášajú úžitok 
tým územiam, ktoré sú najviac postihnuté 
zmenou klímy, a ďalej preto, že je 
potrebný jednotný implementačný rámec 
v oblasti priameho riadenia. Keďže tieto 
ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa,

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite, ku ktorým patria bývalé banské 
panvy a okrajové regióny, riešením 
zodpovedajúcich rozvojových potrieb. 
V súlade so zásadou proporcionality toto 
nariadenie nepresahuje rámec potrebný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to 
podporiť verejné investície na územiach 
najviac postihnutých prechodom ku 
klimatickej neutralite riešením 
zodpovedajúcich rozvojových potrieb, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
samotných členských štátov. Je to hlavne 
preto, lebo bez grantovej podpory EÚ je 
pre verejné subjekty problematické 
podporovať investície, ktoré nevytvárajú 
dostatočné toky vlastných príjmov 
a prinášajú úžitok tým územiam, ktoré sú 
najviac postihnuté zmenou klímy, a ďalej 
preto, že je potrebný jednotný 
implementačný rámec v oblasti priameho 
riadenia. Keďže tieto ciele možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V 
súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

(22) Cieľom tohto nariadenia je 
zachovať neprimerane vysokú kultúru 
verejných výdavkov v EÚ. Je to hlavne 
preto, lebo bez grantovej podpory EÚ je 
pre verejné subjekty problematické 
podporovať investície, ktoré nevytvárajú 
dostatočné toky vlastných príjmov 
a prinášajú úžitok tým územiam, ktoré sú 
najviac postihnuté zmenou klímy, a ďalej 
preto, že je potrebný jednotný 
implementačný rámec v oblasti priameho 
riadenia. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec, ktorý 
je údajne nevyhnutný na dosiahnutie tohto 
cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
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postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite riešením zodpovedajúcich 
rozvojových potrieb, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni samotných členských 
štátov. Je to hlavne preto, lebo bez 
grantovej podpory EÚ je pre verejné 
subjekty problematické podporovať 
investície, ktoré nevytvárajú dostatočné 
toky vlastných príjmov a prinášajú úžitok 
tým územiam, ktoré sú najviac postihnuté 
zmenou klímy, a ďalej preto, že je 
potrebný jednotný implementačný rámec 
v oblasti priameho riadenia. Keďže tieto 
ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite riešením zodpovedajúcich 
rozvojových potrieb, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni samotných členských 
štátov. Je to hlavne preto, lebo v dôsledku 
reštriktívnych hospodárskych 
a rozpočtových politík EÚ je pre verejné 
subjekty problematické podporovať 
investície, ktoré nevytvárajú dostatočné 
toky vlastných príjmov a prinášajú úžitok 
tým územiam, ktoré sú najviac postihnuté 
prechodom na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, a ďalej preto, že je potrebný 
jednotný implementačný rámec v oblasti 
priameho riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite riešením zodpovedajúcich 
rozvojových potrieb, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni samotných členských 
štátov. Je to hlavne preto, lebo bez 
grantovej podpory EÚ je pre verejné 
subjekty problematické podporovať 
investície, ktoré nevytvárajú dostatočné 
toky vlastných príjmov a prinášajú úžitok 
tým územiam, ktoré sú najviac postihnuté 
zmenou klímy, a ďalej preto, že je 
potrebný jednotný implementačný rámec 

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite a obehovému hospodárstvu 
riešením zodpovedajúcich rozvojových 
potrieb, nemožno uspokojivo dosiahnuť na 
úrovni samotných členských štátov. Je to 
hlavne preto, lebo bez grantovej podpory 
EÚ je pre verejné subjekty problematické 
podporovať investície, ktoré nevytvárajú 
dostatočné toky vlastných príjmov 
a prinášajú úžitok tým územiam, ktoré sú 
najviac postihnuté zmenou klímy, a ďalej 
preto, že je potrebný jednotný 



PE657.150v01-00 80/158 AM\1212239SK.docx

SK

v oblasti priameho riadenia. Keďže tieto 
ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

implementačný rámec v oblasti priameho 
riadenia. Keďže tieto ciele možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade 
so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite riešením zodpovedajúcich 
rozvojových potrieb, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni samotných členských 
štátov. Je to hlavne preto, lebo bez 
grantovej podpory EÚ je pre verejné 
subjekty problematické podporovať 
investície, ktoré nevytvárajú dostatočné 
toky vlastných príjmov a prinášajú úžitok 
tým územiam, ktoré sú najviac postihnuté 
zmenou klímy, a ďalej preto, že je 
potrebný jednotný implementačný rámec 
v oblasti priameho riadenia. Keďže tieto 
ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite riešením zodpovedajúcich 
rozvojových potrieb, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni samotných členských 
štátov. Je to hlavne preto, lebo bez 
grantovej podpory EÚ je pre verejné 
subjekty problematické podporovať len 
investície, ktoré prinášajú úžitok tým 
územiam, ktoré sú najviac postihnuté 
zmenou klímy, a nevytvárajú dostatočné 
toky vlastných príjmov, a ďalej preto, že je 
potrebný jednotný implementačný rámec 
v oblasti priameho riadenia. Keďže tieto 
ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na ciele Únie v oblasti klímy a energetiky 
do roku 2030, ako sa stanovuje v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) .../... [ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
klimatický predpis)], a klimaticky a 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo v Únii 
do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo Únie najneskôr do roku 
2050, a to v súlade s taxonómiou EÚ a 
dodržiavaním zásady „výrazne 
nenarušiť“. Nemali by sa financovať 
žiadne činnosti, ktoré výrazne narúšajú 
environmentálne ciele stanovené v 
taxonómii EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 132
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050. Prostriedky z nástroja môžu 
čerpať iba tie členské štáty, ktoré sa 
zaviazali plniť cieľ EÚ týkajúci sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
2050 a dodržiavať základné hodnoty 
Únie, ako je zásada právneho štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie identifikovaným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia 
vypracovaných členskými štátmi v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie 
o FST], ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
k novým cieľom Únie v oblasti energetiky 
a klímy do roku 2030 a na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v Únii do roku 
2040 alebo pred týmto rokom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
Únie do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu územiam Únie 
vymedzeným v článku 7 nariadenia 
[nariadenie o FST].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym, vzdelávacím, 
technickým, geografickým 
a hospodárskym výzvam vyplývajúcim 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
najneskôr do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym, územným 
a hospodárskym výzvam vyplývajúcim 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
Únie do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym výzvam 
vyplývajúcim z procesu prechodu na 
udržateľnejšie hospodárstvo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
Únie do roku 2050.

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam, ku ktorým patria bývalé banské 
panvy a okrajové regióny, ako sú ostrovy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prostriedky z nástroja môžu čerpať iba tie 
členské štáty, ktoré sa zaviazali plniť cieľ 
EÚ týkajúci sa dosiahnutia klimatickej 
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neutrality do roku 2050 a dodržiavať 
základné hodnoty Únie vrátane zásady 
právneho štátu. Dodržiavanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutnou 
podmienkou správneho finančného 
riadenia a účinnosti financovania EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „prijímateľ“ je právny subjekt 
verejného sektora usadený v členskom 
štáte ako verejnoprávny subjekt alebo ako 
súkromnoprávny subjekt poverený 
vykonávaním verejnej služby, s ktorým 
bola v rámci nástroja podpísaná dohoda 
o grante;

2. „prijímateľ“ je právny subjekt 
verejného sektora usadený v členskom 
štáte ako verejnoprávny subjekt alebo ako 
súkromnoprávny subjekt poverený 
vykonávaním verejnej služby, alebo štátom 
vlastnený podnik, podnik vo vlastníctve 
miestneho alebo regionálneho orgánu, 
s ktorým bola v rámci nástroja podpísaná 
dohoda o grante;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „finanční partneri“ sú EIB, ďalšie 
medzinárodné finančné inštitúcie, národné 
podporné banky a finančné inštitúcie, 
s ktorými Komisia podpíše administratívnu 
dohodu o spolupráci v rámci nástroja;

3. „finanční partneri“ sú EIB, ďalšie 
medzinárodné finančné inštitúcie vrátane 
súkromných finančných inštitúcií, 
národné podporné banky a finančné 
inštitúcie, s ktorými Komisia podpíše 
administratívnu dohodu o spolupráci 
v rámci nástroja;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „projekt“ je každá akcia, ktorú 
Komisia identifikuje ako oprávnenú, 
finančne a technicky nezávislú a ktorá má 
vopred vymedzený cieľ a obdobie, počas 
ktorého sa musí implementovať 
a dokončiť;

4. „projekt“ je každá akcia, ktorú 
Komisia identifikuje ako oprávnenú, 
finančne a technicky nezávislú a ktorá má 
vopred vymedzený cieľ a obdobie, počas 
ktorého sa musí implementovať 
a dokončiť; projekty, ktoré sa už začali, 
ale nemohli by sa dokončiť v dôsledku 
nedostatočných finančných zdrojov, môžu 
byť tiež oprávnené v rámci tohto nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] 
a schválený Komisiou;

5. „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] 
spolu s príslušnými miestnymi a 
regionálnymi orgánmi dotknutých území 
a v súlade so zásadou partnerstva 
stanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) 
.../... [nové VN] a schválený Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] 
a schválený Komisiou;

5. „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] 
vypracovaný členskými štátmi spolu s 
príslušnými miestnymi a regionálnymi 
orgánmi a zainteresovanými stranami po 
vecnej konzultácii dotknutých území a 
schválený Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] 
a schválený Komisiou;

5. „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] 
vypracovaný príslušnými miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, konzultovaný so 
sociálnymi partnermi, regionálnou 
občianskou spoločnosťou a zástupcami 
súkromného sektora a schválený 
Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] 
a schválený Komisiou;

5. „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný spolu 
s príslušnými miestnymi a regionálnymi 
orgánmi a zainteresovanými stranami 
príslušného územia v súlade s článkom 7 
nariadenia [nariadenie o FST] a schválený 
Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Zásada „nenarušiť“ je, že 
nespôsobí „výrazné narušenie plnenia 
environmentálnych cieľov“ podľa 
vymedzenia v článku 17 nariadenia (EÚ) 
2020/852 [nariadenie o taxonómii];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „doplnkovosť“ je podpora pre 
projekty, ktoré nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných zdrojov na pokrytie investičných 
nástrojov a ku ktorým by nedošlo 
v rovnakom časovom rámci, a ktoré 
prispievajú k všeobecným cieľom 
stanoveným v článku 3.



PE657.150v01-00 90/158 AM\1212239SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Plán transformácie znamená 
dosiahnutie klimatickej neutrality a iných 
cieľov v oblasti udržateľnosti v súlade s 
taxonómiou EÚ a zásadou „výrazne 
nenarušiť“. Pokrok by sa mal merať 
pomocou harmonizovaných ukazovateľov 
udržateľnosti a časovo ohraničených, 
vedecky podložených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „doplnkovosť“ je podpora pre 
projekty, ktoré nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov na pokrytie 
investičných nástrojov a ktoré prispievajú 
k všeobecným cieľom stanoveným v 
článku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST].

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST] a prispievať k cieľom 
politiky EÚ, najmä k cieľom Únie v 
oblasti klímy a energetiky do roku 2030, 
ako sa stanovuje v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ)…/… [ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický 
predpis)], a k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v Únii do roku 
2050, a to v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody a reagujúc na potrebu posilniť 
konkurencieschopnosť. Malo by to byť 
v súlade s nariadením [nariadenie o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické 
a environmentálne výzvy, ktoré vyplývajú 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
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v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST].

hospodárstvo, v prospech území Únie 
identifikovaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia vypracovaných 
členskými štátmi v súlade s článkom 7 
nariadenia [nariadenie o FST], a prispievať 
k cieľom politiky EÚ, najmä k novým 
cieľom Únie v oblasti klímy a energetiky 
do roku 2030 a k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v Únii do roku 
2040 alebo pred týmto rokom, a to v 
súlade s cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, cieľmi Parížskej 
dohody a Európskym pilierom sociálnych 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST].

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST] v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody, a zároveň zabezpečiť, 
aby transformácia znížila nerovnosti, 
vytvorila čistý účinok zamestnanosti s 
novými vysokokvalitnými pracovnými 
miestami a bola spravodlivá a sociálne 
prijateľná pre všetkých.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST].

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
a zároveň zabezpečiť, že v dôsledku 
transformácie sa na nikoho nezabudne, 
v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST].

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050, v prospech území Únie 
identifikovaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia vypracovaných 
členskými štátmi v súlade s článkom 7 
nariadenia [nariadenie o FST].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST].

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
udržateľnejšie hospodárstvo, v prospech 
území Únie identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia 
vypracovaných členskými štátmi v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov a ktoré by bez grantovej zložky 
podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované.

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
riešia hospodárske a sociálne náklady 
spojené s prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v Únii do roku 
2050 a ktoré nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov a ktoré by nezabezpečili 
financovanie projektov v rovnakom 
rozsahu alebo v rovnakom časovom rámci 
bez grantovej zložky podpory z rozpočtu 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov a ktoré by bez grantovej zložky 
podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované.

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov a ktoré by bez grantovej zložky 
podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované.

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zlepšiť kvalitu investícií verejného sektora, 
ktoré sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
dostatočne preukázali, že nevytvárajú 
dostatočný tok vlastných príjmov a ktoré 
by bez grantovej zložky podpory 
z rozpočtu Únie neboli financované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov a ktoré by bez grantovej zložky 
podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované.

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia a na 
podporovanie regionálnej súdržnosti, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov a ktoré by bez grantovej zložky 
podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov a ktoré by bez grantovej zložky 
podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované.

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvojové potreby 
regiónov identifikovaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, a to 
uľahčovaním financovania projektov, ktoré 
nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov a ktoré by bez grantovej zložky 
podpory z rozpočtu Únie neboli 
realizované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Pri dosahovaní špecifického cieľa 
uvedeného v odseku 2 sa toto nariadenie 
zároveň zameriava na poskytovanie 
poradenskej podpory pri príprave, rozvoji 
a implementácii oprávnených projektov, ak 
je to potrebné. Táto poradenská podpora sa 
poskytuje v súlade s pravidlami 
a metódami implementácie pre Poradenské 
centrum InvestEU zriadené na základe 
článku [20] nariadenia [nariadenie 
o Programe InvestEU].

3. Pri dosahovaní špecifického cieľa 
uvedeného v odseku 2 sa toto nariadenie 
zároveň zameriava na poskytovanie 
poradenskej podpory pri príprave, rozvoji 
a implementácii oprávnených projektov, ak 
je to potrebné, a to aj vo fáze podávania 
žiadostí o projekt. Táto poradenská 
podpora sa poskytuje v súlade s pravidlami 
a metódami implementácie pre Poradenské 
centrum InvestEU zriadené na základe 
článku [20] nariadenia [nariadenie 
o Programe InvestEU].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri dosahovaní špecifického cieľa 
uvedeného v odseku 2 sa toto nariadenie 
zároveň zameriava na poskytovanie 
poradenskej podpory pri príprave, rozvoji 
a implementácii oprávnených projektov, ak 
je to potrebné. Táto poradenská podpora sa 
poskytuje v súlade s pravidlami 
a metódami implementácie pre Poradenské 
centrum InvestEU zriadené na základe 
článku [20] nariadenia [nariadenie 
o Programe InvestEU].

3. Pri dosahovaní špecifického cieľa 
uvedeného v odseku 2 toto nariadenie 
zároveň umožňuje poskytovanie 
poradenskej podpory pri príprave, rozvoji 
a implementácii oprávnených projektov, ak 
je to potrebné. Táto poradenská podpora sa 
poskytuje v súlade s pravidlami 
a metódami implementácie pre Poradenské 
centrum InvestEU zriadené na základe 
článku [20] nariadenia [nariadenie 
o Programe InvestEU].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Bez toho, aby boli dotknuté 
dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie na obdobie 2021 – 2027, sa grantová 
zložka podpory poskytovanej v rámci tohto 
nástroja financuje:

1. Bez toho, aby boli dotknuté 
dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie na obdobie 2021 – 2027, sa grantová 
zložka podpory poskytovanej vrátane 
poradenskej podpory pri príprave, rozvoji 
a implementácii projektov v rámci tohto 
nástroja financuje:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zo zdrojov z rozpočtu Únie vo 
výške 250 000 000 EUR v bežných cenách 
a

a) zo zdrojov z rozpočtu Únie vo 
výške 1 525 000 000 EUR v bežných 
cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zo zdrojov z rozpočtu Únie vo 
výške 250 000 000 EUR v bežných cenách 
a

a) zo zdrojov z rozpočtu Únie vo 
výške 300 000 000 EUR v cenách z roku 
2018 a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) z pripísaných príjmov uvedených 
v odseku 2 do maximálnej výšky 
1 275 000 000 EUR v bežných cenách.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) z pripísaných príjmov uvedených 
v odseku 2 do maximálnej výšky 
1 275 000 000 EUR v bežných cenách.

b) z pripísaných príjmov uvedených 
v odseku 2 do maximálnej výšky 
2 170 000 000 EUR v bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) z pripísaných príjmov uvedených 
v odseku 2 do maximálnej výšky 
1 275 000 000 EUR v bežných cenách.

b) z pripísaných príjmov uvedených 
v odseku 2 do maximálnej výšky 
2 550 000 000 EUR v bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) z pripísaných príjmov uvedených 
v odseku 2 do maximálnej výšky 
1 275 000 000 EUR v bežných cenách.

b) z pripísaných príjmov uvedených 
v odseku 2 do maximálnej výšky 
1 275 000 000 EUR v cenách z roku 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zdroje uvedené v odseku 1 písm. b) 
sa poskytnú z platieb vrátených 
z finančných nástrojov zriadených v rámci 
programov uvedených v prílohe I 
k tomuto nariadeniu do maximálnej výšky 
275 000 000 EUR a z prebytku rezerv na 
záruku EÚ stanovenú nariadením o EFSI 
do maximálnej výšky 1 000 000 000 EUR.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zdroje uvedené v odseku 1 písm. b) 
sa poskytnú z platieb vrátených 
z finančných nástrojov zriadených v rámci 
programov uvedených v prílohe I k tomuto 
nariadeniu do maximálnej výšky 
275 000 000 EUR a z prebytku rezerv na 
záruku EÚ stanovenú nariadením o EFSI 
do maximálnej výšky 1 000 000 000 EUR.

2. Zdroje uvedené v odseku 1 písm. b) 
sa poskytnú z platieb vrátených 
z finančných nástrojov zriadených v rámci 
programov uvedených v prílohe I k tomuto 
nariadeniu do maximálnej výšky 
1 000 000 000 EUR a z prebytku rezerv na 
záruku EÚ stanovenú nariadením o EFSI 
do maximálnej výšky 1 700 000 000 EUR.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 175
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zdroje uvedené v odseku 1 písm. b) 
sa poskytnú z platieb vrátených 
z finančných nástrojov zriadených v rámci 
programov uvedených v prílohe I k tomuto 
nariadeniu do maximálnej výšky 
275 000 000 EUR a z prebytku rezerv na 
záruku EÚ stanovenú nariadením o EFSI 
do maximálnej výšky 1 000 000 000 EUR.

2. Zdroje uvedené v odseku 1 písm. b) 
sa poskytnú z platieb vrátených 
z finančných nástrojov zriadených v rámci 
programov uvedených v prílohe I k tomuto 
nariadeniu do maximálnej výšky 
550 000 000 EUR a z prebytku rezerv na 
záruku EÚ stanovenú nariadením o EFSI 
do maximálnej výšky 2 000 000 000 EUR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zdroje uvedené v odseku 1 možno 
doplniť o finančné príspevky od členských 
štátov, tretích krajín a subjektov mimo 
Únie. Tieto zdroje predstavujú vonkajšie 
pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách

3. Zdroje uvedené v odseku 1 možno 
doplniť o finančné príspevky od členských 
štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Zdroje uvedené v odseku 1 možno 
doplniť o finančné príspevky od členských 
štátov, tretích krajín a subjektov mimo 
Únie. Tieto zdroje predstavujú vonkajšie 
pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3. Zdroje uvedené v odseku 1 možno 
doplniť o finančné príspevky od členských 
štátov. Tieto zdroje predstavujú vonkajšie 
pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku 21 ods. 3 
písm. f) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách zdroje z vrátených platieb 
uvedené v odseku 1 písm. b) predstavujú 
vonkajšie pripísané príjmy v zmysle 
článku 21 ods. 5 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. Odchylne od 
článku 213 ods. 4 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách zdroje 
z prebytku rezerv EFSI uvedené v odseku 
1 písm. b) predstavujú vonkajšie pripísané 
príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku 21 ods. 3 
písm. f) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách zdroje z vrátených platieb 
uvedené v odseku 1 písm. b) predstavujú 

4. Článok 21 ods. 3 písm. f) a článok 
213 ods. 4 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách sa dodržiavajú v plnej miere.
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vonkajšie pripísané príjmy v zmysle 
článku 21 ods. 5 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. Odchylne od 
článku 213 ods. 4 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách zdroje 
z prebytku rezerv EFSI uvedené v odseku 
1 písm. b) predstavujú vonkajšie pripísané 
príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Suma do výšky 2 % zdrojov 
uvedených v odseku 1 sa môže použiť na 
technickú a administratívnu pomoc určenú 
na implementáciu nástroja, ako sú 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 
podnikových informačných 
a technologických systémov, ako aj na 
administratívne výdavky a poplatky 
finančných partnerov.

5. Suma do výšky 2 % zdrojov 
uvedených v odseku 1 sa môže použiť na 
technickú a administratívnu pomoc určenú 
na implementáciu nástroja, ako sú 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 
podnikových informačných 
a technologických systémov, ako aj na 
administratívne výdavky a poplatky 
finančných partnerov. Na požiadanie 
možno prijímateľom s nižšími 
administratívnymi kapacitami poskytnúť 
vyššie sumy technickej a administratívnej 
pomoci, pokiaľ ide o technologické 
vybavenie, zamestnancov a 
infraštruktúru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Suma do výšky 2 % zdrojov 
uvedených v odseku 1 sa môže použiť na 
technickú a administratívnu pomoc určenú 
na implementáciu nástroja, ako sú 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 
podnikových informačných 
a technologických systémov, ako aj na 
administratívne výdavky a poplatky 
finančných partnerov.

5. Suma do výšky 2 % zdrojov 
uvedených v odseku 1 sa môže použiť na 
technickú a administratívnu pomoc určenú 
na implementáciu nástroja, ako sú 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské činnosti, poskytovanie 
informácií, komunikácia a propagácia 
a hodnotiace činnosti vrátane podnikových 
informačných a technologických systémov, 
ako aj na administratívne výdavky 
finančných partnerov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Suma do výšky 2 % zdrojov 
uvedených v odseku 1 sa môže použiť na 
technickú a administratívnu pomoc určenú 
na implementáciu nástroja, ako sú 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 
podnikových informačných a 
technologických systémov, ako aj na 
administratívne výdavky a poplatky 
finančných partnerov.

5. Suma do výšky 1 % zdrojov 
uvedených v odseku 1 sa môže použiť na 
technickú a administratívnu pomoc určenú 
na implementáciu nástroja, ako sú 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 
podnikových informačných a 
technologických systémov, ako aj na 
administratívne výdavky a poplatky 
finančných partnerov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Zdroje do výšky 25 000 000 EUR 
zahrnuté do zdrojov uvedených v odseku 1 
sa poskytnú na činnosti uvedené v článku 3 
ods. 3.

6. Zdroje do výšky 50 000 000 EUR 
zahrnuté do zdrojov uvedených v odseku 1 
sa poskytnú na činnosti uvedené v článku 3 
ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Prístup k zdrojom

1. Prístup k nástroju je podmienený 
prijatím vnútroštátneho cieľa 
zameraného na dosiahnutie klimatickej 
neutrality do roku 2050. V prípade 
členských štátov, ktoré sa ešte nezaviazali 
k vnútroštátnemu cieľu dosiahnuť 
klimatickú neutralitu, sa uvoľní len 50 % 
ich národných alokácií, zatiaľ čo 
zostávajúcich 50 % sa sprístupní po tom, 
ako prijmú tento cieľ.
2. Prístup k nástroju je podmienený 
dodržiavaním zásady právneho štátu, 
ktorá je základným predpokladom 
riadneho finančného hospodárenia a 
účinného financovania z prostriedkov EÚ, 
ako aj dodržiavaním ľudských práv 
vrátane práv menšín, ako sú práva 
LGBTI, ktoré sú vo viacerých členských 
štátoch narušené v dôsledku vytvorenia 
zón bez LGBTI. Komisia zamietne žiadosti 
miestnych orgánov, ktoré prijali 
vyhlásenia bez zohľadnenia LGBT.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 185
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja sa poskytuje vo forme grantov 
v súlade s hlavou VIII nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

1. Podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja, ktorá podlieha vnútroštátnym 
plánom udržateľnej transformácie 
schváleným Komisiou, sa poskytuje vo 
forme grantov v súlade s hlavou VIII 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja sa implementuje priamym 
riadením v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách.

2. Podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja sa implementuje formou 
zdieľaného riadenia s členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia zabezpečí, aby sa na 
začiatku procesu výberu konala účinná 
komunikačná kampaň a aby sa 
informácie o výzvach na predkladanie 
návrhov sprístupnili priamo všetkým 
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verejným orgánom v celej EÚ. Mali by sa 
tiež aktívne podporovať informácie o 
technickej a administratívnej podpore 
poskytovanej žiadateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených najneskôr 31. decembra 2024 
nesmie podpora Únie pre oprávnené 
projekty v členskom štáte prekročiť 
národné podiely stanovené v rozhodnutí, 
ktoré má Komisia prijať podľa odseku 4.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených najneskôr 31. decembra 2024 
nesmie podpora Únie pre oprávnené 
projekty v členskom štáte prekročiť 
národné podiely stanovené v rozhodnutí, 
ktoré má Komisia prijať podľa odseku 4.

2. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených najneskôr počas trvania 
viacročného finančného rámca (VFR) na 
obdobie rokov 2021 – 2027 nesmie 
podpora Únie pre oprávnené projekty 
v členskom štáte prekročiť národné podiely 
stanovené v rozhodnutí, ktoré má Komisia 
prijať podľa odseku 4.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených najneskôr 31. decembra 2024 
nesmie podpora Únie pre oprávnené 
projekty v členskom štáte prekročiť 
národné podiely stanovené v rozhodnutí, 
ktoré má Komisia prijať podľa odseku 4.

2. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených najneskôr po viacročnom 
finančnom rámci (VFR) na obdobie rokov 
2021 – 2027 nesmie podpora Únie pre 
oprávnené projekty v členskom štáte 
prekročiť národné podiely stanovené 
v rozhodnutí, ktoré má Komisia prijať 
podľa odseku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených od 1. januára 2025 sa 
podpora Únie pre oprávnené projekty 
poskytuje bez vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie až do vyčerpania 
zvyšných zdrojov. Pri udeľovaní takýchto 
grantov sa zohľadní potreba zabezpečiť 
predvídateľnosť investícií a podpora 
regionálnej konvergencie.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 192
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Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených od 1. januára 2025 sa podpora 
Únie pre oprávnené projekty poskytuje bez 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni Únie 
až do vyčerpania zvyšných zdrojov. Pri 
udeľovaní takýchto grantov sa zohľadní 
potreba zabezpečiť predvídateľnosť 
investícií a podpora regionálnej 
konvergencie.

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených od 1. januára 2025 sa podpora 
Únie pre oprávnené projekty poskytuje bez 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni Únie 
až do vyčerpania zvyšných zdrojov. Pri 
udeľovaní takýchto grantov sa osobitná 
pozornosť venuje menej rozvinutým 
regiónom, ako sa uvádza v článku (102 
ods. 2) nariadenia .../.... [nové VN] a 
zohľadní sa potreba zabezpečiť 
predvídateľnosť investícií a podpora 
regionálnej, hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených od 1. januára 2025 sa 
podpora Únie pre oprávnené projekty 
poskytuje bez vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie až do vyčerpania 
zvyšných zdrojov. Pri udeľovaní takýchto 
grantov sa zohľadní potreba zabezpečiť 
predvídateľnosť investícií a podpora 
regionálnej konvergencie.

3. Podpora Únie pre oprávnené 
projekty poskytuje bez vopred 
alokovaného národného podielu a na 
konkurenčnom základe, pričom by sa mala 
zabezpečiť predvídateľnosť investícií 
a mal by sa uplatňovať prístup založený 
na životaschopnosti a averzii k riziku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 194
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených od 1. januára 2025 sa podpora 
Únie pre oprávnené projekty poskytuje bez 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni Únie 
až do vyčerpania zvyšných zdrojov. Pri 
udeľovaní takýchto grantov sa zohľadní 
potreba zabezpečiť predvídateľnosť 
investícií a podpora regionálnej 
konvergencie.

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených od 1. januára 2025 sa podpora 
Únie pre oprávnené projekty poskytuje bez 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni Únie 
až do vyčerpania zvyšných zdrojov, ale pri 
zabezpečení spravodlivého geografického 
pokrytia. Pri udeľovaní takýchto grantov sa 
zohľadní potreba zabezpečiť 
predvídateľnosť investícií a podpora 
regionálnej konvergencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených od 1. januára 2025 sa 
podpora Únie pre oprávnené projekty 
poskytuje bez vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie až do vyčerpania 
zvyšných zdrojov. Pri udeľovaní takýchto 
grantov sa zohľadní potreba zabezpečiť 
predvídateľnosť investícií a podpora 
regionálnej konvergencie.

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených po období uvedenom v 
odseku 2 sa podpora Únie pre oprávnené 
projekty poskytuje bez vopred 
alokovaného národného podielu a na 
konkurenčnom základe na úrovni Únie až 
do vyčerpania zvyšných zdrojov. Pri 
udeľovaní takýchto grantov sa zohľadní 
potreba zabezpečiť predvídateľnosť 
investícií a podpora regionálnej 
konvergencie a územnej súdržnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 196
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených od 1. januára 2025 sa 
podpora Únie pre oprávnené projekty 
poskytuje bez vopred alokovaného 
národného podielu a na konkurenčnom 
základe na úrovni Únie až do vyčerpania 
zvyšných zdrojov. Pri udeľovaní takýchto 
grantov sa zohľadní potreba zabezpečiť 
predvídateľnosť investícií a podpora 
regionálnej konvergencie.

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených po viacročnom finančnom 
rámci (VFR) na obdobie rokov 2021 –
 2027 sa podpora Únie pre oprávnené 
projekty poskytuje bez vopred 
alokovaného národného podielu a na 
konkurenčnom základe na úrovni Únie až 
do vyčerpania zvyšných zdrojov. Pri 
udeľovaní takýchto grantov sa zohľadní 
potreba zabezpečiť predvídateľnosť 
investícií a podpora regionálnej 
konvergencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 
uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na celkových dostupných 
zdrojoch.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

V prípade úverového nástroja pre verejný sektor by nemalo dochádzať k vyčleneniu 
z geografického hľadiska.

Pozmeňujúci návrh 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 
uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na celkových dostupných zdrojoch.

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 
uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na celkových dostupných zdrojoch 
a na základe uplatnenia faktora 
prerozdeľovania pri zohľadnení potrieb 
menej rozvinutých regiónov, ako sa 
uvádza v článku (102 ods. 2) nariadenia 
.../... [nové VN] formou percentuálneho 
podielu na celkových dostupných zdrojoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 
uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na celkových dostupných zdrojoch.

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 
uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na zdrojoch uvedených v článku 4 
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ods. 1 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 
uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na celkových dostupných zdrojoch.

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom delegovaného aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 
uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na celkových dostupných zdrojoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 
uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na celkových dostupných zdrojoch.

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom delegovaného aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 
uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na celkových dostupných zdrojoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Hélène Laporte
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred implementáciou nástroja finančným 
partnerom Komisia podpíše 
administratívnu dohodu s uvedeným 
finančným partnerom. V dohode sa 
stanovia príslušné práva a povinnosti 
každej zmluvnej strany dohody vrátane 
mechanizmov auditu a komunikácie.

Pred implementáciou nástroja finančným 
partnerom Komisia podpíše 
administratívnu dohodu s uvedeným 
finančným partnerom. V dohode sa 
stanovia príslušné práva a povinnosti 
každej zmluvnej strany dohody vrátane 
mechanizmov povinného auditu 
a komunikácie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na ciele Únie v oblasti klímy a energetiky 
do roku 2030, ako sa stanovuje v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) .../... [ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
klimatický predpis)], a klimaticky 
a uhlíkovo neutrálne hospodárstvo v Únii 
do roku 2050, sú v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... 
[nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií] a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo v 
Únii najneskôr do roku 2050 v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody v oblasti 
obmedzenia zvyšovania globálnej teploty 
pod 1,5 °C a sú prínosom pre územia 
identifikované v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na nové ciele Únie v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030 a na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v Únii do roku 
2040 a prispievajú k cieľom a potrebám 
území identifikovaných v pláne 
spravodlivej transformácie územia, aj keď 
neprebiehajú na týchto územiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 206
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a) projekty, ktoré sú v súlade 
s taxonómiou EÚ a so zásadou „výrazne 
nenarušiť“, majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo a sú prínosom pre územia 
identifikované v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
pričom sa zabezpečí, že sa klimatická 
transformácia dosiahne tak, aby sa na 
nikoho nezabudlo, a sú prínosom pre 
územia identifikované v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
na týchto územiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 208
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a) projekty preukazujú jasný 
a merateľný vplyv a ukazovatele výstupov 
na riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
v Únii do roku 2050 a sú prínosom pre 
územia identifikované v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych, geografických, 
environmentálnych, vzdelávacích alebo 
technických výziev vyplývajúcich 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a sú prínosom pre územia 
identifikované v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Hélène Laporte
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 211
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych, územných alebo 
environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a sú prínosom pre územia 
identifikované v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty majú merateľný vplyv na a) projekty majú merateľný, podstatný 
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riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

a primerane preukázaný vplyv na riešenie 
závažného sociálneho, hospodárskeho 
alebo environmentálneho vplyvu procesu 
prechodu na udržateľnejšie hospodárstvo 
a sú prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) projekty sú v súlade s kritériami 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2020/852 o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií (nariadenie o 
taxonómii);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) projekty prispievajú k ekologickej 
transformácii a sú v súlade s 
environmentálnymi cieľmi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
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Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) projekty nedostávajú podporu 
v rámci žiadnych iných programov Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) projekty nedostávajú podporu 
v rámci žiadnych iných programov Únie;

b) projekty výrazne nenarušujú 
žiadne z environmentálnych cieľov 
stanovených v taxonómii EÚ, ani 
nedostávajú podporu v rámci akýchkoľvek 
iných programov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) projekty nedostávajú podporu 
v rámci žiadnych iných programov Únie;

b) projekty nedostávajú podporu 
v rámci žiadnych iných programov Únie 
na tie isté činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
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Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) projekty, ktoré priamo alebo 
nepriamo podporujú investície súvisiace s 
výrobou, spracovaním, distribúciou, 
skladovaním, prepravou alebo 
spaľovaním fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) do projektu sú zapojení len 
subdodávatelia z členských štátov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) projekty dostávajú úver od 
finančného partnera v rámci nástroja a

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 221
Hélène Laporte
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) projekty nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov, ktoré by umožnili ich 
financovanie bez podpory Únie.

d) projekty nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov, ktoré by umožnili ich 
financovanie bez podpory Únie, na 
základe potvrdenia priemernou hodnotou 
hodnotenia realizovaného dvoma 
nezávislými audítorskými spoločnosťami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 222
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) projekty nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov, ktoré by umožnili ich 
financovanie bez podpory Únie.

d) projekty nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov a nezabezpečili by 
financovanie projektov v rovnakom 
rozsahu alebo v rovnakom časovom rámci 
bez grantovej zložky podpory z rozpočtu 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) projekty nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov, ktoré by umožnili ich 
financovanie bez podpory Únie.

d) projekty nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov na riešenie výziev 
spojených s prechodom, ktoré by umožnili 
ich financovanie bez podpory Únie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) projekty nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov, ktoré by umožnili ich 
financovanie bez podpory Únie.

d) projekty nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov a nezrealizovali by sa 
bez podpory Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) odchylne od odseku 1 písm. b) sa 
môže projektom, na ktoré sa poskytuje 
podpora Únie v rámci tohto nástroja, 
poskytnúť aj poradenstvo a technická 
pomoc pri ich príprave, vypracúvaní alebo 
vykonávaní z iných programov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) cieľom projektu je pri riešení 
hospodárskych a sociálnych nákladov 
spojených s prechodom na klimaticky 
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neutrálne hospodárstvo v Únii do roku 
2050 zabezpečiť finančnú 
životaschopnosť počas celého trvania 
projektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) projekty boli predmetom posúdenia 
vplyvu na rodovú rovnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty podporované úvermi, ktoré EIB 
a ďalší finančný partner poskytli v rámci 
nástroja a ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti, ako sa vymedzuje v odseku 
1, sú vyňaté z výpočtu deficitu a dlhu 
členského štátu, ako sa vymedzuje v Pakte 
stability a rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví usmernenia o tom, ako 
vykonať posúdenie vplyvu uvedené v 
odseku 1 písm. da) a špecifikovať obsah a 
formát informácií a údajov, ktoré sa majú 
poskytovať. Tieto usmernenia sa 
vypracujú v spolupráci s 
implementujúcimi partnermi a po 
konzultácii s príslušnými odborníkmi a 
zainteresovanými stranami, najmä 
s vnútroštátnymi organizáciami žien z 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Vylúčené činnosti

Z rozsahu podpory Únie sú v rámci tohto 
mechanizmu vylúčené tieto činnosti:
a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky, ich údržba, úprava alebo 
výstavba, ako aj nakladanie s jadrovým 
odpadom alebo jeho skladovanie;
b) výroba, spracovanie, distribúcia 
a uvádzanie na trh tabaku a tabakových 
výrobkov;
c) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;
d) investície do infraštruktúry letísk 
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a diaľnic;
e) projekty, ktoré nie sú v súlade s 
dosahovaním cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia alebo ktoré nie sú 
zlučiteľné so zásadou „nenarušiť“, ako 
sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/852 o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií (nariadenie 
o taxonómii), alebo akékoľvek iné 
investície, ktoré by bránili rozvoju a 
využívaniu nízkouhlíkových alternatív 
alebo ktoré by viedli k efektu 
„uzamknutia“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Komisia prijme zoznam vylúčených 
investícií, ktoré narúšajú dosahovanie 
cieľov stanovených v Parížskej dohode a v 
zelenej dohode a ktoré nie sú v súlade s 
politikou EIB v oblasti financovania 
energie, a ktoré tak nedostávajú podporu 
Únie poskytovanú v rámci tohto nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na kritériá stanovené v článku Bez ohľadu na kritériá stanovené v článku 
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197 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
sú podľa tohto nariadenia oprávnené podať 
žiadosť o grant ako potenciálni prijímatelia 
len právne subjekty verejného sektora 
usadené v členskom štáte ako 
verejnoprávny subjekt alebo ako 
súkromnoprávny subjekt poverený 
vykonávaním verejnej služby.

197 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
sú podľa tohto nariadenia oprávnené podať 
žiadosť o grant ako potenciálni prijímatelia 
len právne subjekty verejného sektora 
usadené v členskom štáte ako 
verejnoprávny subjekt alebo ako 
súkromnoprávny subjekt poverený 
vykonávaním verejnej služby, ktorej 
verejný záujem je preukázaný.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 20 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 20 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom. V prípade 
projektov, ktoré sa nachádzajú v 
najvzdialenejších regiónoch, ako sa 
vymedzuje v článku 349 ZFEÚ, výška 
grantu nepresiahne 25 % výšky úveru 
poskytnutého finančným partnerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 20 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
10 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 15 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže ide v prvom rade o úverový nástroj, výška grantov by mala byť obmedzená.

Pozmeňujúci návrh 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 20 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
5 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 7,5 % výšky úveru 
poskytnutého finančným partnerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 20 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 25 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 20 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
25 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 30 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Pedro Marques

Návrh nariadenia



PE657.150v01-00 130/158 AM\1212239SK.docx

SK

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 20 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 30 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Okrem dôvodov uvedených 
v článku 131 ods. 4 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a po konzultácii 
s finančným partnerom sa môže výška 
grantu znížiť alebo sa môže dohoda 
o grante vypovedať, ak sa do dvoch rokov 
odo dňa podpisu dohody o grante 
nepodpíše ekonomicky najvýznamnejšia 
zmluva o dodaní tovaru, uskutočnení 
stavebných prác alebo poskytnutí služby 
v prípadoch, keď sa uzavretie takejto 
zmluvy predpokladá v dohode o grante.

1. Okrem dôvodov uvedených 
v článku 131 ods. 4 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a po konzultácii 
s finančným partnerom sa výška grantu 
zníži alebo sa môže dohoda o grante 
vypovedať, ak sa do dvoch rokov odo dňa 
podpisu dohody o grante nepodpíše 
ekonomicky najvýznamnejšia zmluva 
o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných 
prác alebo poskytnutí služby v prípadoch, 
keď sa uzavretie takejto zmluvy 
predpokladá v dohode o grante.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
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Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Okrem dôvodov uvedených v 
článku 131 ods. 4 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách a po konzultácii s 
finančným partnerom sa môže výška 
grantu znížiť alebo sa môže dohoda o 
grante vypovedať, ak sa do dvoch rokov 
odo dňa podpisu dohody o grante 
nepodpíše ekonomicky najvýznamnejšia 
zmluva o dodaní tovaru, uskutočnení 
stavebných prác alebo poskytnutí služby v 
prípadoch, keď sa uzavretie takejto zmluvy 
predpokladá v dohode o grante.

1. Okrem dôvodov uvedených v 
článku 131 ods. 4 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách a po konzultácii s 
finančným partnerom sa môže výška 
grantu znížiť alebo sa môže dohoda o 
grante vypovedať, ak sa do jedného roka 
odo dňa podpisu dohody o grante 
nepodpíše ekonomicky najvýznamnejšia 
zmluva o dodaní tovaru, uskutočnení 
stavebných prác alebo poskytnutí služby v 
prípadoch, keď sa uzavretie takejto zmluvy 
predpokladá v dohode o grante.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade podvodu alebo 
porušenia požiadaviek uvedených v 
článku 8 sa vráti späť 110 % grantu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V takýchto prípadoch a po konzultácii 
s finančným partnerom sa môže výška 
grantu znížiť alebo sa môže dohoda 
o grante vypovedať a akékoľvek súvisiace 

V takýchto prípadoch a po konzultácii 
s finančným partnerom sa výška grantu 
zníži alebo sa môže dohoda o grante 
vypovedať a akékoľvek súvisiace 
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vyplatené sumy sa môžu vymáhať v súlade 
s podmienkami stanovenými v dohode 
o grante.

vyplatené sumy sa môžu vymáhať v súlade 
s podmienkami stanovenými v dohode 
o grante.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poradenská podpora sa podľa tohto 
nariadenia implementuje v rámci 
nepriameho riadenia, v súlade s pravidlami 
a metódami implementácie pre Poradenské 
centrum InvestEU zriadené na základe 
článku [20] nariadenia [nariadenie 
o Programe InvestEU].

1. Poradenská podpora sa podľa tohto 
nariadenia implementuje v rámci 
nepriameho riadenia, v súlade s pravidlami 
a metódami implementácie pre Poradenské 
centrum InvestEU zriadené na základe 
článku [20] nariadenia [nariadenie 
o Programe InvestEU]. Aby mohlo 
poradenské centrum poskytovať rýchlu 
a ľahko využiteľnú podporu, malo by byť 
vybavené jednotným kontaktným miestom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 244
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poradenská podpora sa podľa tohto 
nariadenia implementuje v rámci 
nepriameho riadenia, v súlade s pravidlami 
a metódami implementácie pre Poradenské 
centrum InvestEU zriadené na základe 
článku [20] nariadenia [nariadenie 
o Programe InvestEU].

1. Poradenská podpora sa podľa tohto 
nariadenia implementuje v rámci 
nepriameho riadenia, čím sa zaručí úplná 
transparentnosť, ktorá umožní verejnú 
kontrolu, v súlade s pravidlami 
a metódami implementácie pre Poradenské 
centrum InvestEU zriadené na základe 
článku [20] nariadenia [nariadenie 
o Programe InvestEU].
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na poradenskú podporu sú 
oprávnené činnosti potrebné na podporu 
prípravy, rozvoja a implementácie 
projektov.

2. Na poradenskú podporu sú 
oprávnené činnosti potrebné na podporu 
prípravy, rozvoja a implementácie 
projektov. Projekty financované v rámci 
tohto nástroja môžu v prípade potreby 
využívať poradenskú a technickú pomoc 
z iných programov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na poradenskú podporu sú 
oprávnené činnosti potrebné na podporu 
prípravy, rozvoja a implementácie 
projektov.

2. Na poradenskú podporu sú 
oprávnené činnosti potrebné na podporu 
prípravy, rozvoja a implementácie 
projektov, ktoré sú financované v súlade 
s článkom 4 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 
v súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V pracovných 
programoch sa stanovia národné podiely na 
zdrojoch vrátane akýchkoľvek 
dodatočných zdrojov pre každý členský 
štát v súlade s článkom 4 ods. 1 
a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia.

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 
v súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V pracovných 
programoch sa stanovia národné podiely na 
zdrojoch vrátane akýchkoľvek 
dodatočných zdrojov pre každý členský 
štát v súlade s článkom 4 ods. 1 
a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia. V 
pracovných programoch sa spresnia 
kritériá oprávnenosti, kritériá na 
vyhodnotenie návrhov a podmienky 
výberu. Takéto kritériá na vyhodnotenie 
návrhov môžu zahŕňať príslušné kritériá 
tých kritérií, ktoré sú stanovené v 
nariadení (EÚ) .../... [nariadenie 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií]. V týchto 
podmienkach oprávnenosti a kritériách 
na vyhodnotenie návrhov by sa mala 
zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkové ciele podpory regionálnej 
a územnej konvergencie a riešenie 
hospodárskych a sociálnych nákladov 
spojených s prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v Únii do roku 
2050 a súčasne zabezpečiť, že sa na 
nikoho nezabudlo, ako aj význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 
v súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V pracovných 

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 
v súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V pracovných 
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programoch sa stanovia národné podiely na 
zdrojoch vrátane akýchkoľvek 
dodatočných zdrojov pre každý členský 
štát v súlade s článkom 4 ods. 1 
a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia.

programoch sa stanovia podmienky 
oprávnenosti a kritériá na vyhodnotenie 
návrhov pre daný výber. Takéto kritériá 
na vyhodnotenie návrhov môžu zahŕňať 
príslušné kritériá z tých kritérií, ktoré sú 
stanovené v nariadení (EÚ)... (nariadenie 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií), schopnosť 
projektu splniť ciele a potreby 
identifikované v plánoch spravodlivej 
transformácie územia, prínos k 
zabezpečeniu toho, aby sa klimatická 
transformácia dosiahla tak, aby sa na 
nikoho nezabudlo, celkový cieľ 
podporovať regionálnu a územnú 
konvergenciu a prínos grantu k cenovej 
dostupnosti projektov. Komisia zabezpečí, 
aby sa v pracovnom programe 
zohľadňovala a presadzovala rodová 
rovnosť a začlenenie rodového hľadiska. 
V pracovných programoch sa stanovia 
národné podiely na zdrojoch vrátane 
akýchkoľvek dodatočných zdrojov pre 
každý členský štát v súlade s článkom 4 
ods. 1 a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 
v súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V pracovných 
programoch sa stanovia národné podiely na 
zdrojoch vrátane akýchkoľvek 
dodatočných zdrojov pre každý členský 
štát v súlade s článkom 4 ods. 1 
a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia.

Komisia prijme delegované akty v súlade s 
článkom 17 s cieľom vytvoriť pracovné 
programy v súlade s článkom 110 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
V pracovných programoch sa stanovia 
národné podiely na zdrojoch vrátane 
akýchkoľvek dodatočných zdrojov pre 
každý členský štát v súlade s článkom 4 
ods. 1 a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia. 
V pracovných programoch sa stanovia 
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kritériá a podmienky výberu a v prípade, 
že dopyt prekročí zdroje financovania v 
rámci národných alokácií, kritériá a 
podmienky stanovenia priorít projektov, 
pričom sa zohľadnia relevantné kritériá 
stanovené v nariadení (EÚ) .../... 
(nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií), 
schopnosť projektu splniť ciele a potreby 
identifikované v plánoch spravodlivej 
transformácie územia, prínos ku 
klimatickej transformácii, nákladová 
účinnosť projektu, celkový cieľ 
podporovať regionálnu a územnú 
konvergenciu a prínos grantu k 
životaschopnosti projektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 
v súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V pracovných 
programoch sa stanovia národné podiely 
na zdrojoch vrátane akýchkoľvek 
dodatočných zdrojov pre každý členský 
štát v súlade s článkom 4 ods. 1 
a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia.

Komisia prijme delegované akty v súlade s 
článkom 17 s cieľom vytvoriť pracovné 
programy v súlade s článkom 110 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. V 
pracovných programoch sa stanovia 
kritériá a podmienky výberu a určovania 
priorít projektov, pričom sa zohľadnia 
relevantné kritériá stanovené v nariadení 
(EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií 
(nariadenie o taxonómii), schopnosť 
projektu plniť ciele a potreby 
identifikované v plánoch spravodlivej 
transformácie územia, prínos ku 
klimatickej transformácii, prijatie zo 
strany subjektov verejného sektora 
žiadajúcich o financovanie 
dôveryhodného plánu dekarbonizácie 
vrátane dátumov postupného 
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vyraďovania fosílnych palív v časovom 
rámci, ktorý je v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody, ako aj celkový cieľ podporovať 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť a prínos grantu k 
životaschopnosti projektov.

Or. en

Odôvodnenie

Pri kritériách na vyhodnotenie návrhov pre daný výber by sa malo zvážiť aj prijatie plánu 
dekarbonizácie zo strany subjektu verejného sektora, ktorý žiada o podporu v rámci tohto 
nástroja.

Pozmeňujúci návrh 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 
v súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V pracovných 
programoch sa stanovia národné podiely 
na zdrojoch vrátane akýchkoľvek 
dodatočných zdrojov pre každý členský 
štát v súlade s článkom 4 ods. 1 
a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia.

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
ročných pracovných programov 
vytvorených v súlade s článkom 110 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Pracovné programy prijíma Komisia 
prostredníctvom delegovaného aktu. Tieto 
delegované akty sa prijímajú v súlade s 
článkom 17 tohto nariadenia. V 
pracovných programoch sa stanovia výzvy 
na predkladanie návrhov vrátane 
možnosti viazania všetkých národných 
podielov do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1



PE657.150v01-00 138/158 AM\1212239SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 
v súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V pracovných 
programoch sa stanovia národné podiely 
na zdrojoch vrátane akýchkoľvek 
dodatočných zdrojov pre každý členský 
štát v súlade s článkom 4 ods. 1 
a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia.

Európska komisia na účely implementácie 
tohto nástroja prijme delegované akty 
v súlade s článkom 17 s cieľom 
vypracovať pracovné programy v súlade s 
článkom 110 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky programu vynakladali čo najúčinnejšie, by 
nemalo dochádzať k vyčleneniu na vnútroštátnej úrovni. S cieľom umožniť riadnu 
demokratickú kontrolu by sa mali pracovné programy vypracovať prostredníctvom 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Výber iných finančných partnerov, než je 

EIB
Komisia prijme delegované akty v súlade s 
článkom 17 tohto nariadenia s cieľom 
stanoviť podrobnosti podmienok 
oprávnenosti a výberových konaní pre 
iných finančných partnerov, než je EIB. 
Podmienky oprávnenosti pre finančných 
partnerov iných, než je EIB, zohľadňujú 
ciele nástroja. Pri výbere finančných 
partnerov Komisia zohľadňuje najmä ich 
schopnosť:
a) zabezpečiť, aby ich úverová politika a 
normy v oblasti energetiky boli aspoň také 
prísne, ako sú politiky a normy, ktoré 
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uplatňuje EIB;
b) maximalizovať vplyv záruky EÚ 
prostredníctvom vlastných zdrojov;
c) zabezpečiť primeranú geografickú 
diverzifikáciu nástroja a umožniť 
financovanie menších projektov;
d) dôkladne realizovať požiadavky 
stanovené v článku 155 ods. 2 a článku 
155 ods. 3 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, pokiaľ ide o vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam, daňové podvody, 
daňové úniky, pranie špinavých peňazí, 
financovanie terorizmu 
a nespolupracujúce jurisdikcie.
e) zabezpečiť transparentnosť a verejný 
prístup k informáciám o každom projekte;
f) zabezpečiť konzistentnosť svojej 
úverovej politiky s cieľmi Únie v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030 a s 
cieľom klimaticky neutrálneho 
hospodárstva v Únii do roku 2040 a 
zosúladenie so záväzkami EÚ v rámci 
Parížskej dohody;
g) integrovať analýzu environmentálnych, 
klimatických, sociálnych faktorov a 
faktorov riadenia pri výbere a hodnotení 
projektov.
Komisia uverejní výsledky výberu.

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie písmena a) o rovnocennosti s normami EIB v porovnaní so zoznamom v návrhu 
správy.

Pozmeňujúci návrh 254
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 13a
Účasť iných finančných partnerov ako 

EIB
Iní finanční partneri ako EIB, ktorí 
úspešne prešli postupom na posudzovanie 
pilierov stanoveným v článku 154 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, by 
mali byť oprávnení na implementáciu 
nástroja.
Iní finanční partneri ako EIB informujú 
Komisiu o svojej vôli implementovať 
úverovú zložku nástroja. Finanční 
partneri najmä preukážu svoju 
spôsobilosť:
a) maximalizovať vplyv grantovej zložky 
EÚ prostredníctvom vlastných zdrojov;
b) zabezpečiť primeranú geografickú 
diverzifikáciu nástroja a umožniť 
financovanie menších projektov;
c) zabezpečiť transparentnosť a verejný 
prístup k informáciám o každom projekte;
Komisia informuje Radu a Európsky 
parlament v prípade účasti iných 
finančných partnerov na nástroji.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kľúčové ukazovatele výkonnosti na 
monitorovanie implementácie a pokroku 
nástroja pri dosahovaní cieľov stanovených 
v článku 3 sú stanovené v prílohe II.

1. Kľúčové ukazovatele výkonnosti 
a udržateľnosti na monitorovanie 
implementácie a pokroku nástroja pri 
dosahovaní cieľov klimatickej neutrality a 
ďalších environmentálnych cieľov Únie, 
dodržiavaní zásady „výrazne nenarušiť“ 
a cieľov stanovených v článku 3 sú 
stanovené v prílohe II.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Systém podávania správ 
o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje 
o ukazovateľoch uvedených v odseku 1 
zbierali efektívne, účinne a včas. 
Prijímatelia v spolupráci s finančnými 
partnermi poskytnú Komisii údaje týkajúce 
sa týchto ukazovateľov.

2. Systém podávania správ 
o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje 
o udržateľnosti a ostatných kľúčových 
ukazovateľoch výkonnosti uvedených 
v odseku 1 zbierali efektívne, účinne, 
spoľahlivo, nezávisle a včas. Prijímatelia 
v spolupráci s finančnými partnermi 
poskytnú Komisii údaje týkajúce sa týchto 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia každoročne podáva 
správu o implementácii nástroja v súlade 
s článkom 250 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. V tejto správe sa uvedú 
informácie o výsledkoch a vplyve nástroja 
so zreteľom na jeho ciele a ukazovatele 
výkonnosti, najmä jeho príspevok k 
riešeniu potrieb spojených 
s transformáciou a príspevok k cieľom 
udržateľnosti EÚ vrátane jeho vplyvu na 
klímu, životné prostredie, sociálny rozmer 
a rodovú rovnosť. Na tento účel finanční 
partneri a prijímatelia každoročne 
poskytujú všetky potrebné informácie a 
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údaje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Prijímatelia by mali priebežne 
monitorovať ukazovatele výstupov v 
súlade s článkom 8 písm. a) a mali by 
pravidelne predkladať Komisii správy o 
pokroku pri dosahovaní týchto výstupov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Projekty financované v rámci 
tohto nástroja sa preskúmajú s cieľom 
určiť, či majú environmentálny, 
klimatický, sociálny alebo rodový vplyv. 
Ak majú tieto projekty takýto vplyv, 
podliehajú mechanizmu overovania 
udržateľnosti s cieľom minimalizovať 
škodlivé vplyvy a maximalizovať prínosy 
pre klímu, životné prostredie a sociálny 
rozmer, ako aj pre rodovú rovnosť v 
súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti, a to na základe usmernení, 
ktoré má vypracovať Komisia v rámci 
Programu InvestEU. Na tieto účely 
predkladatelia projektov žiadajúci 
o financovanie poskytujú náležité 
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informácie na základe usmernení 
Komisie. Z požiadaviek na preverovanie 
sú vyňaté projekty, ktoré nedosahujú 
určitý rozsah vymedzený v usmerneniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenie implementácie nástroja 
a jeho kapacity dosiahnuť ciele stanovené 
v článku 3 sa vykonáva dostatočne včas na 
to, aby sa mohlo premietnuť do 
rozhodovacieho procesu.

1. Hodnotenie implementácie nástroja 
a jeho kapacity dosiahnuť ciele stanovené 
v článku 3 sa vykonáva dostatočne včas na 
to, aby sa mohlo premietnuť do 
rozhodovacieho procesu, no najneskôr do 
18 mesiacov od plnenia zmluvy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie nástroja sa 
vykoná do 30. júna 2025. Očakáva sa, že 
dovtedy budú k dispozícii dostatočné 
informácie o implementácii nástroja. 
V hodnotení sa predovšetkým preukáže, 
ako podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja prispela k riešeniu potrieb území, 
ktoré implementujú plány spravodlivej 
transformácie územia.

2. Priebežné hodnotenie nástroja sa 
vykoná do 1. januára 2024 a predloží sa 
Európskemu parlamentu a Rade. Očakáva 
sa, že dovtedy budú k dispozícii dostatočné 
informácie o implementácii nástroja. 
V hodnotení sa predovšetkým preukáže, 
ako podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja prispela k riešeniu potrieb území, 
ktoré implementujú plány spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en



PE657.150v01-00 144/158 AM\1212239SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie nástroja sa 
vykoná do 30. júna 2025. Očakáva sa, že 
dovtedy budú k dispozícii dostatočné 
informácie o implementácii nástroja. 
V hodnotení sa predovšetkým preukáže, 
ako podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja prispela k riešeniu potrieb území, 
ktoré implementujú plány spravodlivej 
transformácie územia.

2. Priebežné hodnotenie nástroja sa 
vykoná do 30. júna 2023. Očakáva sa, že 
dovtedy budú k dispozícii dostatočné 
informácie o implementácii nástroja. 
V hodnotení sa predovšetkým preukáže, 
ako podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja prispela k riešeniu potrieb území, 
ktoré implementujú plány spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie nástroja sa 
vykoná do 30. júna 2025. Očakáva sa, že 
dovtedy budú k dispozícii dostatočné 
informácie o implementácii nástroja. 
V hodnotení sa predovšetkým preukáže, 
ako podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja prispela k riešeniu potrieb území, 
ktoré implementujú plány spravodlivej 
transformácie územia.

2. Priebežné hodnotenie nástroja sa 
vykoná do 30. júna 2024. Očakáva sa, že 
dovtedy budú k dispozícii dostatočné 
informácie o implementácii nástroja. 
V hodnotení sa predovšetkým preukáže, 
ako podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja prispela k riešeniu potrieb území, 
ktoré implementujú plány spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na konci obdobia implementácie 
a najneskôr 31. decembra 2031 sa 
vypracuje záverečná hodnotiaca správa 
o výsledkoch a dlhodobom vplyve nástroja.

3. Na konci obdobia implementácie 
a najneskôr 31. decembra 2031 sa 
vypracuje záverečná hodnotiaca správa 
o výsledkoch a dlhodobom vplyve nástroja 
a Komisia ju predloží Parlamentu a Rade. 
Prijímatelia a finanční partneri 
prispievajú k takémuto hodnoteniu tým, že 
Komisii poskytnú všetky relevantné 
informácie potrebné na to, aby mohla 
vykonať toto hodnotenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na konci obdobia implementácie 
a najneskôr 31. decembra 2031 sa 
vypracuje záverečná hodnotiaca správa 
o výsledkoch a dlhodobom vplyve nástroja.

3. Na konci obdobia implementácie 
a najneskôr 31. decembra 2031 Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
záverečnú hodnotiacu správu 
o výsledkoch a dlhodobom vplyve nástroja. 
Finanční partneri a prijímatelia poskytnú 
Komisii všetky dokumenty a informácie 
potrebné na to, aby mohla vykonať toto 
hodnotenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) V priebežnom aj záverečnom 
hodnotení sa posúdi aj prínos k 
dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy a 
energetiky do roku 2030, ako sa stanovuje 
v nariadení Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../... [ktorým sa stanovuje 
rámec na dosiahnutie klimatickej 
neutrality a mení nariadenie (EÚ) 
2018/1999 (európsky klimatický predpis)] 
a prínos k dosahovaniu vnútroštátneho 
cieľa v oblasti klimatickej neutrality do 
roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V hodnotení sa takisto predloží 
posúdenie prínosu nástroja k plneniu 
cieľov Európskeho sociálneho piliera 
a cieľov politiky EÚ v oblasti 
udržateľnosti, najmä cieľov Únie v 
oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v Únii do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Audity týkajúce sa využitia 
podpory Únie poskytovanej v rámci 
nástroja vykonávané osobami alebo 
subjektmi vrátane tých, ktoré neboli 
poverené inštitúciami alebo orgánmi 
Únie, tvoria základ celkového uistenia 
podľa článku 127 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

1. Audity týkajúce sa využitia 
podpory Únie poskytovanej v rámci 
nástroja vykonáva Dvor audítorov v súlade 
s článkom 287 ZFEÚ. Dvor audítorov 
vydá osobitnú správu o implementácii 
nástroja, keď miera implementácie 
financovaných projektov dosiahne 
najmenej 60 %, ale najneskôr päť rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Audity týkajúce sa využitia 
podpory Únie poskytovanej v rámci 
nástroja vykonávané osobami alebo 
subjektmi vrátane tých, ktoré neboli 
poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, 
tvoria základ celkového uistenia podľa 
článku 127 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

1. Audity týkajúce sa využitia 
podpory Únie poskytovanej v rámci 
nástroja vykonávané osobami alebo 
subjektmi vrátane tých, ktoré neboli 
poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, 
tvoria základ celkového uistenia podľa 
článku 127 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a zabezpečia dosiahnutie 
cieľov taxonómie a zásady „výrazne 
nenarušiť“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Finanční partneri poskytnú Komisii 
a všetkým určeným audítorom všetky 
dostupné dokumenty, ktoré tieto orgány 

2. Finanční partneri poskytnú Komisii 
a všetkým určeným audítorom všetky 
dostupné dokumenty súvisiace s podporou 
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potrebujú na plnenie svojich povinností. Únie, ktoré tieto orgány potrebujú na 
plnenie svojich povinností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje 
do 31. decembra 2028.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 13 a 14 sa Komisii 
udeľuje do nedeľa, 31. decembra 2028.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prijímatelia a finanční partneri 
zabezpečia zviditeľnenie podpory Únie 
poskytovanej v rámci nástroja, najmä pri 
propagácii projektov a ich výsledkov, a to 
poskytovaním cielených informácií rôznym 
cieľovým skupinám vrátane médií 
a verejnosti.

1. Prijímatelia a finanční partneri 
zabezpečia zviditeľnenie a detaily podpory 
Únie poskytovanej v rámci nástroja na 
najvyššej možnej úrovni, najmä pri 
propagácii projektov a ich výsledkov, a to 
poskytovaním cielených informácií rôznym 
cieľovým skupinám vrátane verejných a 
súkromných médií, sociálnych partnerov 
a verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
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Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prijímatelia a finanční partneri 
zabezpečia zviditeľnenie podpory Únie 
poskytovanej v rámci nástroja, najmä pri 
propagácii projektov a ich výsledkov, a to 
poskytovaním cielených informácií rôznym 
cieľovým skupinám vrátane médií 
a verejnosti.

1. Prijímatelia a finanční partneri 
zabezpečia zviditeľnenie podpory Únie 
poskytovanej v rámci nástroja, najmä pri 
propagácii projektov a ich výsledkov, a to 
poskytovaním cielených informácií rôznym 
cieľovým skupinám vrátane médií 
a verejnosti prostredníctvom zverejnenia 
povahy a sumy financovaných projektov 
na svojom webovom sídle.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Finanční partneri zverejnia všetky 
relevantné informácie o každom 
zamietnutom alebo financovanom 
projekte a sprístupnia ich verejnosti na 
svojom webovom sídle.
Informácie, ktoré sa majú sprístupniť 
verejnosti v súlade s treťou vetou, 
nezahŕňajú citlivé obchodné informácie 
ani osobné údaje, ktoré sa nemajú 
zverejňovať podľa pravidiel Únie v oblasti 
ochrany osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Finanční partneri zverejnia všetky 
relevantné informácie o každom 
financovanom projekte a sprístupnia ich 
verejnosti na svojom webovom sídle po 
podpísaní príslušného úveru alebo 
prípadne úverovej schémy. Takéto 
informácie, ktoré sa majú sprístupniť 
verejnosti, nesmú obsahovať citlivé 
obchodné informácie ani byť v rozpore s 
pravidlami Únie v oblasti ochrany údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Finanční partneri zverejnia všetky 
relevantné informácie o každom projekte, 
ktorý je spolufinancovaný v rámci 
projektu, na svojom webovom sídle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva informačné 
a komunikačné akcie týkajúce sa 
nástroja, financovaných projektov a ich 
výsledkov. Finančné zdroje alokované na 
nástroj takisto prispievajú k 
inštitucionálnej komunikácii o politických 
prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov 

vypúšťa sa
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uvedených v článku 3

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva informačné 
a komunikačné akcie týkajúce sa nástroja, 
financovaných projektov a ich výsledkov. 
Finančné zdroje alokované na nástroj 
takisto prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 3.

2. Komisia vykonáva informačné 
a komunikačné akcie týkajúce sa nástroja, 
financovaných projektov a ich výsledkov. 
Finančné zdroje alokované na nástroj 
takisto prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 3. Komisia pravidelne aktualizuje 
a zverejňuje zoznam projektov, ktoré boli 
vybrané alebo zamietnuté v rámci tohto 
nástroja, s opisom osobitných kritérií na 
prijatie alebo zamietnutie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia po ich vypracovaní 
sprístupní verejnosti akékoľvek 
stanoviská k projektom vybraným alebo 
financovaným v rámci tohto nástroja v 
súlade s postupom ustanoveným v článku 
19 štatútu EIB.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade potreby možno do rozpočtu na 
obdobie po roku 2027 zahrnúť rozpočtové 
prostriedky na pokrytie čiastkových 
platieb grantovej podpory Únie 
poskytovanej v súlade s článkom 6 ods. 2 
s cieľom umožniť riadenie akcií, ktoré sa 
neskončia do 31. decembra 2027.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Príloha I – časť A – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Nástroj na prepájanie Európy 
(NPE): nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 
11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na 
prepájanie Európy, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa 
nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 
67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 
129), zmenené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. 
júna 2015 o Európskom fonde pre 
strategické investície, Európskom centre 
investičného poradenstva a Európskom 
portáli investičných projektov a o zmene 
nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 
1316/2013 – Európsky fond pre 
strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 
1.7.2015, s. 1).

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Príloha I – časť C – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Dlhový nástroj v rámci Nástroja 
na prepájanie Európy (CEF DI): 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 
Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 
348, 20.12.2013, s. 129).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6 – podbod 6.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6.1 Doprava 6.1 Dopravná infraštruktúra

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6 – podbod 6.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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6.3 Verejnoprospešné služby (voda, 
odpadová voda, diaľkové vykurovanie, 
energia, nakladanie s odpadmi)

6.3 Verejnoprospešné služby (voda, 
odpadová voda, diaľkové vykurovanie, 
energia, nakladanie s odpadmi, miestna 
doprava)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6 – podbod 6.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6.4 Priama podpora transformácie 
(energia z obnoviteľných zdrojov, 
energetická efektívnosť)

6.4 Priama podpora klimatickej 
transformácie, dekarbonizácia (energia 
z obnoviteľných zdrojov, energetická 
efektívnosť) a ďalších environmentálnych 
cieľov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6 – podbod 6.4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6.4 a významné prispievanie k cieľom 
udržateľnosti, ako sa vymedzuje 
v nariadení (EÚ) 2020/852 o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií (nariadenie o taxonómii)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6 – podbod 6.6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6.6 a kvalita bývania (vrátane 
energetickej efektívnosti)

Or. en

Odôvodnenie

Kvalita bývania je skutočným problémom v mnohých oprávnených vidieckych oblastiach, ako 
aj nedostatočným stimulom pre investície do energetickej efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Počet vytvorených čistých 
pracovných miest

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Zníženie emisií skleníkových 
plynov

7. Zníženie emisií skleníkových 
plynov, ak je to relevantné pre výpočet

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Zníženie emisií skleníkových 
plynov

7. Znečistenie a zníženie emisií 
skleníkových plynov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Miera zamestnanosti a 
nezamestnanosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Počet zachovaných pracovných 
miest

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Počet nových vytvorených 
pracovných miest

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Miera vyľudnenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7c. Počet obyvateľov regiónov/územia, 
ktoré využívajú projekty realizované 
v rámci nástroja

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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7c. Vplyv na HDP podporovaného 
územia

Or. en


