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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný 
sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0453),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 ods. 3 a článok 332 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C9-0153/2020),

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

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

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...,

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z ...,

– zo zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske 
a menové veci podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny 
rozvoj,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci 
(A9–0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci návrh 1

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), 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), 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 cieľ Únie v oblasti 
energetiky a klímy do roku 2030 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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 

(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 
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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.

mali spĺňať rozvojové potreby vyplývajúce 
z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia schválených 
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 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 3

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 

(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 
k cieľom Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030 a na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v Únii do roku 2050 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať čisté technológie a 
infraštruktúru vrátane energie z 
obnoviteľných zdrojov a dekarbonizácie 
dopravy, siete 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 
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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.

vrátane digitálneho a presného 
poľnohospodárstva, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane renovácie 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 
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 transformáciu v súvislosti so 
zmenou klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

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 

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a prioritizačné kritériá na vyhodnotenie 
návrhov, ak dopyt prevýši zdroje 
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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.

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) .../... o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií, 
schopnosť projektu splniť ciele a 
rozvojové potreby opísané v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, 
príspevok k transformácii súvisiacej so 
zmenou klímy, 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 5

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 

(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 stanovenie vnútroštátnych podielov 
dostupných zdrojov pre každý členský štát, 
zriadenie pracovných programov v súlade 
s článkom 110 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, stanovenie podrobností 
podmienok oprávnenosti a výberových 
konaní na výber iných finančných 
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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 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 

partnerov, než je EIB, 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 systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje úverový 
nástroj pre verejný sektor (ďalej len 
„nástroj“) na podporu subjektov verejného 
sektora prostredníctvom kombinácie 
grantov z rozpočtu Únie s úvermi 
poskytnutými finančnými partnermi 
a zároveň sa v ňom stanovujú ciele 
nástroja. Stanovujú sa v ňom pravidlá pre 
grantovú zložku podpory Únie 
poskytovanej v rámci tohto nástroja, najmä 
pokiaľ ide o jeho rozpočet na obdobie 2021 
– 2027, formy podpory Únie a ustanovenia 
o oprávnenosti.

Týmto nariadením sa stanovuje úverový 
nástroj pre verejný sektor (ďalej len 
„nástroj“) na podporu subjektov verejného 
sektora prostredníctvom kombinácie 
grantov z rozpočtu Únie s úvermi 
poskytnutými finančnými partnermi v 
súlade s ich pravidlami, úverovými 
politikami a postupmi a zároveň sa v ňom 
stanovujú ciele nástroja. Stanovujú sa 
v ňom pravidlá pre grantovú zložku 
podpory Únie poskytovanej v rámci tohto 
nástroja, najmä pokiaľ ide o jeho rozpočet 
na obdobie 2021 – 2027, formy podpory 
Únie a ustanovenia o oprávnenosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

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 cieľom Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030 a na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v Únii do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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 dotknutých území a schválený 
Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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 a ktoré by neboli 
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financované bez prvku grantovej podpory 
z rozpočtu Únie a ktoré prispievajú k 
všeobecným cieľom stanoveným v článku 
3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 a poradenská podpora poskytované 
v rámci tohto nástroja financujú:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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 v súlade s článkom 17 
prijme delegovaný akt, 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 13

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 prechodu k cieľom 
Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 
2030 a na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v Únii do roku 2050 
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 14

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 a vykonávaní z 
iných programov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj nepodporuje činnosti vylúčené 
podľa článku [5] nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o FST].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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 prijíma delegované akty v súlade 
s článkom 17 s cieľom zaviesť pracovné 
programy v súlade s článkom 110 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. V 
pracovných programoch sa stanovia 
kritériá a podmienky výberu a – v prípade, 
že dopyt presiahne zdroje v rámci 
národných rozpočtových prostriedkov – 
pre prioritizáciu projektov, zohľadňujúc 
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príslušné 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, príspevok k 
transformácii súvisiacej so zmenou klímy, 
celkový cieľ podpory regionálnej a 
územnej konvergencie a príspevok grantu 
k životaschopnosti projektov.
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 17

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) maximalizovať vplyv záruky EÚ 
prostredníctvom vlastných zdrojov;
b) zabezpečiť primeranú geografickú 
diverzifikáciu nástroja a umožniť 
financovanie menších projektov;
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c) 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.
d) zabezpečiť transparentnosť a 
verejný prístup k informáciám o každom 
projekte;
e) 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 2050;
f) integrovať analýzu 
environmentálnych, klimatických, 
sociálnych faktorov a faktorov riadenia 
pri výbere a hodnotení projektov.
Komisia uverejní výsledky výberu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

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 ukazovateľoch uvedených v odseku 1 
zbierali efektívne, účinne a včas. 
Prijímatelia a finanční partneri poskytnú 
Komisii údaje týkajúce sa týchto 
ukazovateľov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

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 
environmentálnym cieľom EÚ. Na tento 
účel finanční partneri a prijímatelia 
každoročne poskytujú všetky potrebné 
informácie a údaje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

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 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, najmä so zreteľom 
na doplnkovosť. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V hodnotení sa takisto analyzuje, ako 
podpora Únie poskytnutá v rámci nástroja 
prispela k plneniu 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 22

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 
nezávislú 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 23

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Audity týkajúce sa využitia 
podpory Únie poskytovanej v rámci 

1. Audity týkajúce sa využitia 
podpory Únie poskytovanej v rámci 
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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.

nástroja vykonáva Dvor audítorov v súlade 
s článkom 287 ZFEÚ. Dvor audítorov 
vydá osobitnú správu o implementácii 
nástroja [...] rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

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 
potrebujú na plnenie svojich povinností.

2. Finanční partneri v súlade s 
platnými zmluvnými dohodami a 
prijímatelia poskytnú Komisii a Dvoru 
audítorov všetky dostupné dokumenty 
alebo informácie, ktoré tieto orgány 
potrebujú na plnenie svojich povinností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

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 článku 6 ods. 4, článkoch 13, 
13a a 14 sa Komisii udeľuje do 
31. decembra 2028. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 14 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 6 ods. 4, článkoch 13, 13a a 14 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Finanční partneri zverejnia všetky 
relevantné informácie o každom 
financovanom projekte a sprístupnia ich 
verejnosti na svojom webovom sídle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prijímatelia a finanční partneri 1. Prijímatelia a finanční partneri 
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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.

zabezpečia – v maximálnom možnom 
rozsahu a v súlade s ich pravidlami, 
politikami a postupmi – 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia v súlade s prílohou II k 
Rámcovej dohode o vzťahoch medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou 
predloží Európskemu parlamentu 
stanoviská, ktoré vydala o projektoch 
vybraných v rámci tohto nástroja.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úverový nástroj pre verejný sektor uvedený v tomto návrhu predstavuje tretí pilier 
Mechanizmu spravodlivej transformácie. Podporí verejné investície prostredníctvom 
preferenčných úverových podmienok, a to v prospech území, ktoré sú najviac negatívne 
ovplyvnené transformáciou v súvislosti so zmenou klímy, ako sa uvádza v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.
Tento nástroj bude pozostávať z grantovej a úverovej zložky. Grant financovaný z rozpočtu 
EÚ z pripísaných príjmov a rozpočtových zdrojov zníži finančné zaťaženie prijímateľov 
vyplývajúce z refundácie úveru, ktorý poskytne finančný partner. Hoci grantová zložka vo 
výške 1,525 miliardy EUR sa má implementovať s Európskou investičnou bankou (EIB) ako 
finančným partnerom, ktorý poskytne 10 miliárd EUR, stanovuje sa aj možnosť 
spolupracovať s inými finančnými partnermi s cieľom priebežne preskúmať ďalšie spôsoby 
spolupráce, a to najmä v prípade možného budúceho zvýšenia zdrojov Únie alebo v prípade, 
že sa pri implementácii objavia osobitné problémy. 

Cieľom úverového nástroja pre verejný sektor je pomocou príspevku vo výške 1,525 miliardy 
EUR na grantovú zložku z podpory Únie a príspevku EIB vo výške 10 miliárd EUR z jej 
vlastných zdrojov zmobilizovať na obdobie 2021 – 2027 verejné investície vo výške 25 až 30 
miliárd EUR. 

Nástroj bude podporovať verejné subjekty a bude sa vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispejú k napĺňaniu rozvojových potrieb vyplývajúcich 
z výziev spojených s prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo, ako sa opisujú 
v plánoch spravodlivej transformácie územia.

Spoluspravodajcovia tento návrh celkovo vítajú. V tomto štádiu sa ich pozmeňujúce návrhy 
zameriavajú na

 posilnenie zamerania na odvetvia a územia, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté procesom 
prechodu k cieľom EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050, ale na ktoré sa prvý pilier osobitne 
nezameriava

 rozšírenie investícií, ktoré sa budú podporovať, o investície do čistých technológií a 
infraštruktúry vrátane energie z obnoviteľných zdrojov a dekarbonizácie dopravy, 
ekologickej a udržateľnej mobility, investície do výskumných a inovačných činností, 
transfer pokročilých technológií pripravených na uvedenie na trh a investície do 
digitalizácie

 vylúčenie odvetví, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie o FST, z rozsahu pôsobnosti 
tohto nástroja

 sprehľadnenie doplnkovosti, a teda zamýšľaného pákového efektu, a zároveň 
stanovenie výnimky pre poradenstvo a podporu technickej pomoci pri príprave, 
vypracúvaní a realizácii oprávnených projektov, aby mohli získať finančné 
prostriedky z iných programov Únie

 posilnenie prístupu zdola nahor zdôraznením účasti príslušných miestnych a 
regionálnych orgánov dotknutých území na príprave plánu spravodlivej transformácie 
územia

 podrobné uvedenie kritérií výberu projektov a ich zoradenia podľa priorít, v prípade, 
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že dopyt presahuje zdroje financovania v rámci národných rozpočtových prostriedkov, 
a zároveň uznanie povahy tohto návrhu, ktorý sa riadi prístupom zdola nahor a 
dopytom a ktorý zahŕňa príspevok k transformácii v súvislosti so zmenou klímy, 
relevantné kritériá stanovené v [nariadení o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií], schopnosť projektu plniť ciele a potreby rozvoja opísané v 
plánoch spravodlivej transformácie územia, celkový cieľ podpory regionálnej a 
územnej konvergencie a príspevok grantu k životaschopnosti projektov 

 objasnenie kritérií výberu finančných partnerov iných, než je EIB, ktoré zohľadňujú 
ciele nástroja

 zabezpečenie transparentnosti a dostatočných možností dohľadu a nápravy pre 
Parlament počas vykonávania nástroja a po ňom, a to prostredníctvom vymedzenia 
cieľov a špecifikácie kritérií, požiadaviek na podávanie správ a zverejňovanie 
informácií, hodnotení a auditu, ako aj zakotvenia úlohy Parlamentu prostredníctvom 
delegovaných aktov.

Obaja spoluspravodajcovia považujú tento návrh správy za východiskový bod pre 
vypracovanie riadneho stanoviska Parlamentu a mandátu s cieľom úspešne rokovať s Radou o 
konečnom základnom akte. Tento návrh správy predstavujú ako kompromis s cieľom 
zabezpečiť súčasne flexibilitu pri vykonávaní nástroja a normy týkajúce sa a zodpovednosti, a 
to s ďalšími usmerneniami, aby sa podarilo vytvoriť predkladanie projektov zdola nahor v 
rámci tohto tretieho piliera Mechanizmu spravodlivej transformácie. 


