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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia prijala 2. mája 2018 návrh ďalšieho viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 
rokov 2021 – 2027. Návrh zahŕňa Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a 
Kohézny fond (ďalej len „KF“).  

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko v zásade víta návrh Komisie, ktorým sa 
zjednodušujú zložité postupy spojené s EFRR a KF a rozširujú sa podporné opatrenia týkajúce 
sa cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. Podporuje najmä väčšie investície do 
ekologickejšej a nízkouhlíkovej Európy, ako sú opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a 
obehového hospodárstva, rozvoj inteligentných energetických systémov, distribučných sietí a 
uskladňovania, podpora udržateľného vodného hospodárstva a znižovanie znečistenia.  

Je však potrebné zabezpečiť zvýšené financovanie nevyhnutnej modernizácie a rozvoja 
infraštruktúry členských štátov s cieľom splniť všetky nové ambiciózne ciele právnych 
predpisov Únie v oblasti životného prostredia, energetiky, nakladania s odpadom, dopravy 
a zmeny klímy v súlade s Parížskou dohodou. Podpora projektov spolufinancovaných z týchto 
fondov je mimoriadne dôležitá najmä v regiónoch, ktorých rozvoj zaostáva. Okrem toho 
v mnohých krajinách predstavujú EFRR a KF minimálne 50 % verejných investícií a bez tohto 
spolufinancovania EÚ by príslušné členské štáty inak nemali finančnú kapacitu na realizáciu 
takýchto investícií.

Pokiaľ ide o financovanie, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že 
navrhované škrty (o polovicu) v KF sú v porovnaní so súčasným programovým obdobím 
významné. Súčasne sa suma, ktorá sa má presunúť z KF na Nástroj na prepájanie Európy 
(NPE), rovná sume prevedenej v súčasnom programovom období 2014 – 2020. Keďže sa 
očakáva, že pomocou finančných prostriedkov z KF sa budú okrem iného financovať projekty, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy a životného prostredia, spravodajkyňa 
výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že zníženie pridelených finančných 
prostriedkov, ktoré sa majú spravovať v rámci zdieľaného riadenia, je primerané. Každý prevod 
z KF na NPE by mal byť založený na hĺbkovej analýze Komisie, ktorá podporí a neoslabí 
schopnosť členských štátov splniť svoje ciele v oblasti klímy a životného prostredia. Podiel 
finančných prostriedkov prevedených na NPE by sa mal proporcionálne rovnať prevodu v 
súčasnom programovom období (t. j. mal by byť znížený o 50 %) a mal by byť k dispozícii 
členskému štátu počas celého programového obdobia.

Podľa spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko by sa malo zlepšiť využívanie EFRR 
a KF lepším prepojením investícií v oblasti politiky súdržnosti s celkovými plánmi členských 
štátov na dosiahnutie cieľov do roku 2030 v kontexte trajektórie vedúcej k dlhodobejšej 
dekarbonizácii hospodárstva EÚ. V tejto súvislosti spravodajkyňa výboru požiadaného 
o stanovisko navrhuje viac zdrojov v rámci cieľov politiky 2 (PO2), ktoré sú zamerané na boj 
proti zmene klímy. 

Sektor dopravy EÚ v súčasnosti čelí zásadným zmenám. Emisie skleníkových plynov 
z dopravy budú musieť byť nižšie. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy sa musia 
bezodkladne drasticky znížiť. Okrem toho by sa malo zintenzívniť zavádzanie vozidiel 
s nízkymi a nulovými emisiami. Pre tieto vozidlá však neexistuje vhodná infraštruktúra. 76 % 
všetkých nabíjacích staníc sa nachádza len v štyroch členských štátoch, ktoré pokrývajú iba 
27 % celkovej plochy EÚ. Úspešný prechod na mobilitu s nulovými alebo nízkymi emisiami si 
vyžaduje spoločný politický rámec pre vozidlá, infraštruktúru, elektrické siete, kde sú 
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hospodárske stimuly a stimuly pre zamestnanosť kombinované naprieč EÚ na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, 
že je potrebné ponúknuť členským štátom a ich regiónom príležitosť financovať rozvoj ich 
infraštruktúry pre vozidlá s nízkymi emisiami z každého možného zdroja Únie vrátane EFRR 
a KF. Infraštruktúra dobíjania a dopĺňania paliva sa musí urýchlene zaviesť. V tejto súvislosti 
spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje presunúť podporu cieľa udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility z cieľa politiky 3 (PO3) do cieľa politiky 2 (PO2), v rámci 
ktorého sú zdroje v súčasnosti pridelené a kde existuje väčší tlak na členské štáty, aby splnili 
environmentálne ciele. Domnieva sa, že prechod na mobilitu s nízkymi emisiami je skôr 
prepojený s celkovým cieľom nízkouhlíkovej Európy ako s cieľmi prepojenosti.

Riziko sucha vo viacerých regiónoch EÚ sa zvyšuje v dôsledku zmeny klímy, preto ochrana 
vodných zdrojov, vodných ekosystémov a pitnej vody a vody na kúpanie predstavuje základ 
ochrany životného prostredia v Európe. V posledných rokoch postihlo Európu viac ako 100 
závažných povodní. Okrem hospodárskych a sociálnych škôd môžu mať povodne závažné 
následky na životné prostredie. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, 
že je potrebné podporovať udržateľné vodné hospodárstvo vrátane opatrení na boj proti suchu 
a záplavám. 

Škodlivý hluk môže mať vplyv na takmer každý aspekt ľudského života. Trvalo vysoká hladina 
hluku môže spôsobiť zdravotné problémy a zvýšený stres. Vysoké úrovne hluku môžu 
negatívne ovplyvniť aj celé ekosystémy. Svetelné znečistenie je rovnako škodlivé pre zdravie. 
Dochádza k plytvaniu energiou, zvyšujú sa emisie uhlíka a následne sa zvyšujú náklady pre 
spotrebiteľov. Umelé osvetlenie ovplyvňuje tiež rôznymi spôsobmi flóru a faunu. 
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko preto predkladá návrh týkajúci sa opatrení 
v oblasti znižovania hluku a svetelného smogu.

Politika súdržnosti je kľúčovým prvkom premeny obehového hospodárstva na skutočnosť. 
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že menej rozvinuté krajiny by 
mali mať možnosť modernizovať svoje súčasné zariadenia na spracovanie zvyškového odpadu, 
aby splnili ciele v oblasti obehového hospodárstva. Modernizácia súčasných zariadení je v praxi 
oveľa menej ekonomicky náročná než výstavba nového zariadenia a v konečnom dôsledku je 
často oveľa vhodnejšia pre krajiny s obmedzenými rozpočtami a súčasne prináša reálny 
pozitívny vplyv na životné prostredie.

70 % Európanov chce, aby EÚ urobila viac, pokiaľ ide o zdravotné a sociálne otázky. 
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko spochybňuje pridanú hodnotu začlenenia 
programu EÚ v oblasti zdravia do rozšíreného ESF+. Odsudzuje navrhované zníženie 
finančných prostriedkov pre zdravotníctvo o 8 % v porovnaní s obdobím rokov 2014 – 2020. 
Kohézna politika by navyše mala prispievať aj k zlepšeniu zdravotného stavu občanov Únie. 
Podľa názoru spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko sa v rámci európskeho semestra 
môžu vytvoriť synergie s ESF+ a jeho oblasťou zdravia a európskym pilierom sociálnych práv, 
keď sa odporúčania pre jednotlivé krajiny zameriavajú čoraz viac na zdravotné otázky. 
Operačné programy spolufinancované z EFRR a Kohézneho fondu by sa mali navrhnúť s 
cieľom zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti. Spravodajkyňa výboru požiadaného 
o stanovisko tiež zdôrazňuje, že je potrebné podporovať integrovaný sociálny, hospodársky a 
environmentálny rozvoj, kultúrne dedičstvo, bezpečnosť a zdravie v mestských, vidieckych a 
pobrežných oblastiach. Hlbšia spolupráca s pacientmi alebo organizáciami pacientov je tiež 
potrebná v oblasti úspešných investícií do zdravotníctva.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 176 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa 
stanovuje, že zámerom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) 
je pomáhať odstraňovať hlavné regionálne 
rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku 
a podľa článku 174 ZFEÚ druhého 
a tretieho pododseku má EFRR preto 
prispievať k zmenšovaniu rozdielov 
v úrovni rozvoja rôznych regiónov a k 
zmenšovaniu zaostávania najviac 
znevýhodnených regiónov, medzi ktorými 
sa má osobitná pozornosť venovať 
regiónom, ktoré sú závažne a trvalo 
znevýhodnené náročnými prírodnými 
a demografickými podmienkami, napríklad 
najsevernejším regiónom s veľmi nízkou 
hustotou obyvateľstva a ostrovným, 
cezhraničným a horským regiónom.

(1) V článku 176 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa 
stanovuje, že zámerom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) 
je pomáhať odstraňovať hlavné regionálne 
rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku 
a podľa článku 174 ZFEÚ druhého 
a tretieho pododseku má EFRR preto 
prispievať k zmenšovaniu rozdielov 
v úrovni rozvoja rôznych regiónov a k 
zmenšovaniu zaostávania najviac 
znevýhodnených regiónov, medzi ktorými 
sa má osobitná pozornosť venovať 
regiónom, ktoré sú závažne a trvalo 
postihnuté náročnými prírodnými 
a demografickými znevýhodneniami, 
napríklad najsevernejším regiónom s veľmi 
nízkou hustotou obyvateľstva a ostrovným, 
cezhraničným a horským regiónom.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pri implementácii EFRR a 
Kohézneho fondu by sa mali dodržiavať 
horizontálne princípy stanovené 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 

(5) Pri implementácii EFRR a 
Kohézneho fondu by sa mali dodržiavať 
horizontálne princípy stanovené v 
článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii 
(ďalej len „ZEÚ“) a v článkoch 7 až 11
ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a 
proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc 
do úvahy Chartu základných práv 
Európskej únie. Členské štáty by mali 
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vyplývajúce z 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. 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 pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 
podporovať akcie, ktoré prispievajú k 
akejkoľvek forme segregácie. Ciele EFRR 
a Kohézneho fondu 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“. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré 
sú prospešné pre podniky, v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci stanovenými v 
článku 107 a článku 108 ZFEÚ.

dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z 
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. 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 pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 
podporovať akcie, ktoré prispievajú k 
akejkoľvek forme segregácie. Ciele EFRR 
a Kohézneho fondu by sa mali realizovať v 
rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o 
podporu cieľa udržiavanie, ochrana a 
zlepšovanie kvality životného prostredia
a boj proti zmene klímy podľa článku 11 a 
článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc 
zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme 
ochrany integrity vnútorného trhu musia 
byť operácie, ktoré sú prospešné pre 
podniky, v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci stanovenými v článku 107 a článku 
108 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Tematické koncentrácie podľa 
tohto nariadenia by sa mali dosiahnuť na 
vnútroštátnej úrovni, pričom by sa mala 
zabezpečiť flexibilita z hľadiska 
operačných programov a v rámci rôznych 
kategórií regiónov. Tematické 
koncentrácie by sa v prípade potreby mali 
upraviť v súlade so zdrojmi vyčlenenými 
na investičné priority vyplývajúce 
z prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Pri určovaní miery 
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tematickej koncentrácie by sa mala 
zohľadniť úroveň rozvoja jednotlivých 
regiónov, úrovne financovania a osobitné 
potreby regiónov, ktorých HDP na 
obyvateľa sa použilo ako kritérium 
oprávnenosti na obdobie 2014 – 2020.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Vzhľadom na cieľ tohto 
nariadenia, ktorým je posilnenie 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie v záujme podpory trvalo 
udržateľného rozvoja, treba vziať do 
úvahy rozdiely v úrovni rozvoja 
jednotlivých regiónov, mieru zaostávania 
znevýhodnených regiónov a obmedzené 
zdroje niektorých členských štátov alebo 
regiónov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V súlade so záväzkami Únie podľa 
Parížskej dohody a v súlade so 7. 
environmentálnym akčným programom 
boli do právnych predpisov Únie zavedené 
nové a ambiciózne ciele v oblasti 
životného prostredia, energetiky, 
nakladania s odpadom a klímy. S cieľom 
pomôcť členským štátom dosiahnuť tieto 
ciele a pokračovať v potrebnej 
modernizácii a rozvoji infraštruktúry vo 
svojich regiónoch by sa malo zabezpečiť 
primerané financovanie. Tento 
štrukturálny prechod by mal významný 
vplyv na zamestnanosť a rast v členských 
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štátoch a regiónoch. Treba preto umožniť 
všetky možné podporné opatrenia v rámci 
všetkých týchto osobitných cieľov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 
dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja fondy 
prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 
% rozpočtových výdavkov na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že 
operácie v rámci EFRR prispejú 30 % 
z celkového finančného krytia EFRR na 
ciele v oblasti klímy. Očakáva sa, že
operácie v rámci Kohézneho fondu 
prispejú 37 % z celkového finančného 
krytia Kohézneho fondu na ciele v oblasti 
klímy.

(14) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy a cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
prispieť k financovaniu potrebných 
opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni 
EÚ, jednotlivých štátov a na miestnej 
úrovni, aby sa splnili záväzky EÚ, fondy 
prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
vynakladať na podporu cieľov v oblasti 
klímy 30 % výdavkov z rozpočtu EÚ. 
Operácie v rámci EFRR by mali prispievať 
35% z celkového finančného krytia EFRR 
na ciele v oblasti klímy. Očakáva sa, že 
operácie v rámci Kohézneho fondu 
prispejú 37 % z celkového finančného 
krytia Kohézneho fondu na ciele v oblasti 
klímy. Na základe odporúčaní 
obsiahnutých v osobitnej správe 
Európskeho dvora audítorov č. 2016/31 by 
mechanizmy uplatňovania klimatického 
hľadiska a na zabezpečenie odolnosti 
proti zmene klímy mali rozlišovať medzi 
zmierňovaním a prispôsobovaním a mali 
by sa realizovať vopred vo všetkých 
procesoch tvorby programov a plánovania 
a nie len následne oznamovať.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Sektor dopravy v Únii v súčasnosti 
čelí zásadným zmenám, pretože 
digitalizácia a automatizácia menia 
tradičné výrobné procesy a potreby 
spotrebiteľov. Je potrebné znížiť emisie 
skleníkových plynov z dopravy. Emisie 
látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy 
sa musia bezodkladne drasticky znížiť. 
Okrem toho by bolo potrebné zintenzívniť 
zavádzanie vozidiel s nízkymi a nulovými 
emisiami, aby sa dosiahli ciele pre 
ekologickejšiu a nízkouhlíkovú Úniu. Pre 
tieto vozidlá však stále chýba príslušná 
infraštruktúra a v súčasnosti je v Únii len 
100 000 nabíjacích staníc pre elektrické 
vozidlá, pričom 76 % všetkých nabíjacích 
staníc sa nachádza len v 4 členských 
štátoch, ktoré pokrývajú iba 27 % celkovej 
plochy Únie. Úspešný prechod na 
mobilitu s nízkymi emisiami si vyžaduje 
spoločný politický rámec pre vozidlá, 
infraštruktúry a elektrické siete, v ktorom 
hospodárske stimuly a stimuly na podporu 
zamestnanosti spoločne pôsobia naprieč 
úrovňami Únie, štátov, regiónov a miest a 
sú podporené silnejšími nástrojmi 
financovania Únie. Je potrebné 
poskytnúť členským štátom a regiónom 
príležitosť financovať rozvoj 
infraštruktúry pre vozidlá s nízkymi 
emisiami z každého možného zdroja 
vrátane EFRR a Kohézneho fondu. 
Infraštruktúra dobíjania a dopĺňania 
paliva by sa mala zaviesť urýchlene, aby 
sa splnili záväzky Únie v oblasti klímy 
vyplývajúce z Parížskej dohody a 
súvisiacich právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Operáciami v rámci EFRR 
a Kohézneho fondu by sa mali plniť 
opatrenia a ciele stanovené 
v integrovaných národných plánov v 
oblasti energetiky a klímy, ktoré sa majú 
vypracovať podľa nariadenia o riadení 
energetickej únie, ako aj na základe 
odporúčaní Komisie k týmto plánom 
z hľadiska obsahu aj pridelenia 
finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) EFRR a Kohézny fond by mali byť 
schopné podporovať činnosti a ciele z 
iných nástrojov financovania, aby sa 
zlepšil prístup k zdraviu a starostlivosti. Je 
možné vytvoriť synergie s Európskym 
sociálnym fondom + a jeho oblasťou 
zdravia, s Európskym pilierom sociálnych 
práv, ako aj s európskym semestrom a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, 
ktoré sa čoraz viac zameriavajú na otázky 
týkajúce sa zdravia.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) EFRR by mal pomáhať odstraňovať 
hlavné regionálne rozdiely v Únii a 
znižovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja 
v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v 
najviac znevýhodnených regiónoch vrátane 
tých, ktoré čelia výzvam vzhľadom na 
záväzky spojené s elimináciou emisií 

(17) EFRR by mal pomáhať odstraňovať 
hlavné regionálne rozdiely v Únii a 
znižovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja 
v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v 
najviac znevýhodnených regiónoch vrátane 
tých, ktoré čelia výzvam vzhľadom na 
záväzky spojené s elimináciou emisií 
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uhlíka. Podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
sa preto mala sústreďovať na kľúčové 
priority Únie v súlade cieľmi politiky 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/xxx 
[nové VN]. Preto by sa mala koncentrovať 
na ciele politiky „inteligentnejšia Európa 
vďaka presadzovaniu inovatívnej a 
inteligentnej transformácie hospodárstva“ a 
„ekologickejšia, nízkouhlíková Európa 
vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a 
prevencie a riadenia rizika“. Uvedená 
tematická koncentrácia by sa mala 
dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni a 
súčasne by mala umožniť flexibilitu na 
úrovni jednotlivých programov a medzi 
tromi skupinami členských štátov 
vytvorenými na základe príslušného 
hrubého národného dôchodku. Okrem toho 
by sa mala podrobne stanoviť metodika 
klasifikácie členských štátov, ktorá by 
zohľadňovala špecifickú situáciu 
najvzdialenejších regiónov.

uhlíka. Podpora z EFRR v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
sa preto mala sústreďovať na kľúčové 
priority Únie v súlade cieľmi politiky 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/xxx 
[nové VN]. Preto by sa mala koncentrovať 
na ciele politiky „inteligentnejšia Európa 
vďaka presadzovaniu inovatívnej a 
inteligentnej transformácie hospodárstva“ a 
„ekologickejšia, nízkouhlíková Európa 
vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie a transformácie 
dopravy, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, adaptácie na 
zmenu klímy, udržateľného vodného 
hospodárstva a prevencie a riadenia 
rizika“. Uvedená tematická koncentrácia 
by sa mala dosiahnuť na vnútroštátnej 
úrovni a súčasne by mala umožniť 
flexibilitu na úrovni jednotlivých 
programov a medzi tromi skupinami 
členských štátov vytvorenými na základe 
príslušného hrubého národného dôchodku. 
Okrem toho by sa mala podrobne stanoviť 
metodika klasifikácie členských štátov, 
ktorá by zohľadňovala špecifickú situáciu 
najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Mali by sa zohľadniť problémy, 
ktorým čelia niektoré podfinancované 
miestne a regionálne orgány v rámci 
centralizovaného administratívneho 
systému. Práve v regiónoch, ktoré najviac 
potrebujú investície na vyrovnanie 
socioekonomických a územných rozdielov, 
narúšajú čerpanie prostriedkov 
z Kohézneho fondu značné ťažkosti 
z hľadiska spolufinancovania projektov.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme koncentrácie podpory na 
kľúčové priority Únie je takisto vhodné, 
aby sa požiadavky tematickej koncentrácie 
dodržiavali v priebehu celého 
programového obdobia, ako aj v prípade 
prevodu medzi prioritami v rámci 
programu alebo medzi programami.

(18) V záujme dosiahnutia cieľov 
členských štátov by tematická koncentrácia 
mala byť dostatočne flexibilná, aby sa 
prispôsobila potrebám každého regiónu, čo 
Únii umožní podporiť prevod medzi 
prioritami v rámci programu alebo medzi 
programami. Takto by sa predišlo ďalšej 
nerovnováhe alebo výraznejším rozdielom 
v rozvoji jednotlivých regiónov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Účinnosť verejných inštitúcií 
a zainteresovaných strán 
a administratívna efektívnosť by sa mala 
ďalej zlepšovať prostredníctvom 
dodatočnej technickej a finančnej pomoci 
na racionalizáciu sektorov verejných 
služieb, ktoré sú cieľom opatrení EFRR 
a KF.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Na dosiahnutie vytýčených cieľov 
by sa mali prijať opatrenia, ktoré 
podporujú regionálnu alebo miestnu 
mobilitu alebo znižujú znečistenie 
ovzdušia a hluku. 
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26b) Mali by sa prijať opatrenia na 
podporu čistých, udržateľných 
a bezpečných spôsobov dopravy.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Toto nariadenie prispieva 
k financovaniu podpory, ktorou sa má 
posilňovať hospodárska, sociálna a 
územná súdržnosť vyrovnávaním 
hlavných regionálnych rozdielov v Únii 
a zmenšovaním zaostávania najviac 
znevýhodnených regiónov, 
spomedzi ktorých treba osobitnú 
pozornosť venovať regiónom, ktoré sú 
závažne a trvalo znevýhodnené náročnými 
prírodnými a demografickými 
podmienkami, napríklad najvzdialenejším 
regiónom, najsevernejším regiónom 
s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a 
ostrovným, cezhraničným a horským 
regiónom.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V súlade s cieľmi politiky 
stanovenými v článku [4 ods. 1] nariadenia 
(EÚ) 2018/xxxx [nové VS] EFRR 
poskytuje podporu na tieto špecifické ciele:

1. V súlade s cieľmi politiky 
stanovenými v článku [4 ods. 1] nariadenia 
(EÚ) 2018/xxxx [nové NSU] a so 
zreteľom na potrebu špecifických 
investícií a infraštruktúry v jednotlivých 
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členských štátoch EFRR poskytuje 
podporu na tieto špecifické ciele:

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) „ekologickejšia, nízkouhlíková 
Európa vďaka presadzovaniu čistej a 
spravodlivej energetickej transformácie, 
zelených a modrých investícií, obehového 
hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a 
prevencie a riadenia rizika“ (ďalej len „CP 
2) prostredníctvom:

b) „ekologickejšia, nízkouhlíková
Európa vďaka presadzovaniu čistej a 
spravodlivej energetickej transformácie a 
transformácie dopravy, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a 
prevencie a riadenia rizika“ (ďalej len „CP 
2“) prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) podpory adaptácie na zmenu klímy, 
prevencie rizika a odolnosti proti 
katastrofám;

iv) podpory adaptácie na zmenu klímy, 
prevencie rizika, požiarov a povodní,
odolnosti proti katastrofám a zásahov proti 
hydrogeologickej nestabilite;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) podpory udržateľného vodného 
hospodárstva;

v) podpory udržateľného vodného 
hospodárstva vrátane opatrení na boj proti 
suchám a povodniam a na ich 
predchádzanie a podpory udržateľného 
nakladania s odpadom;
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi) podpory prechodu na obehové 
hospodárstvo;

vi) podpory prechodu na obehové 
hospodárstvo, najmä úsilia o plnenie 
cieľov v oblasti recyklácie a opätovného 
použitia odpadu, vymedzených v smernici 
(EÚ) 2018/851 a smernici (EÚ) 2018/852, 
a cieľov zameraných na zníženie objemu 
skládkovania, vymedzených v smernici 
(EÚ) 2018/850;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) zvyšovania biodiverzity, zelenej 
infraštruktúry v mestskom prostredí a
znižovania znečistenia;

vii) zvyšovania biodiverzity, zelenej 
infraštruktúry v mestskom prostredí 
a znižovania znečistenia ovzdušia, vody, 
pôdy, hlukového a svetelného znečistenia;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viia) podpory udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility vrátane 
infraštruktúry pre mobilitu s nízkymi 
emisiami;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vii a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viia) podpory investícií do sektora 
odpadového hospodárstva s cieľom splniť 
stanovené environmentálne požiadavky 
Únie, najmä v členských štátoch, ktoré 
tieto požiadavky prekračujú;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viib) podpory investícií do sektora 
vodného hospodárstva s cieľom splniť 
stanovené environmentálne požiadavky 
Únie, najmä v členských štátoch, ktoré 
tieto požiadavky prekračujú;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečenia rovnakého prístupu k 
zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej 
starostlivosti rozvíjaním infraštruktúry;

iv) zabezpečenia rovnakého prístupu k 
zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej 
starostlivosti rozvíjaním infraštruktúry
a osvetovými kampaňami;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) podpory integrovaného sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
rozvoja, kultúrneho dedičstva a 
bezpečnosti v mestských oblastiach;

i) podpory integrovaného sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
rozvoja, kultúrneho dedičstva, bezpečnosti
a zdravia v mestských oblastiach;
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) podpory integrovaného sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
miestneho rozvoja, kultúrneho dedičstva a
bezpečnosti, vrátane vidieckych a 
pobrežných oblastí, aj pomocou miestneho 
rozvoja vedeného komunitou.

ii) podpory integrovaného sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
miestneho rozvoja, kultúrneho dedičstva,
bezpečnosti a zdravia, vrátane vidieckych 
a pobrežných oblastí, aj pomocou 
miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zlepšujú kapacitu orgánov 
zodpovedných za program a kapacitu 
subjektov spojených s implementáciou 
fondov alebo

a) zlepšujú prostredníctvom 
technickej a finančnej pomoci kapacitu 
orgánov zodpovedných za program a 
kapacitu subjektov spojených s 
implementáciou fondov vrátane 
organizácií občianskej spoločnosti alebo

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Členské štáty skupiny 2 alokujú 
minimálne 45 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 
30 % na CP 2;

b) Členské štáty skupiny 2 alokujú 
minimálne 40 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 
35 % na CP 2;
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Členské štáty skupiny 3 alokujú 
minimálne 35 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 30 
% na CP 2.

c) Členské štáty skupiny 3 alokujú 
minimálne 35 % svojich celkových zdrojov 
z EFRR v rámci iných priorít než 
technickej pomoci na CP 1 a minimálne 
35 % na CP 2.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) produktívne investície do MSP; c) produktívne investície do MSP v 
zmysle odporúčania Komisie 
2003/361/ES;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) investície do rekonverzie 
upadajúcich priemyselných oblastí 
a zaostávajúcich regiónov;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak podniky iné ako MSP spolupracujú s 
MSP na opatreniach v oblasti energetickej 
efektívnosti alebo na činnostiach v oblasti 
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nízkouhlíkového hospodárstva alebo 
obehového hospodárstva podporovaných 
podľa článku 2 ods. 1 písm. b) bodov i), 
iii), vi) a vii), produktívne investície sa 
môžu podporiť, ak sa poskytujú 
prostredníctvom finančných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) investície do zdravotníckych 
zariadení a zariadení starostlivosti vrátane 
integrovanej starostlivosti a primárnej 
starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) investície do opatrení na podporu 
energetickej účinnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov so 
zameraním na osobitné potreby domov 
a obytných budov;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia primeranú 
rovnováhu medzi investíciami v rámci 
písmen a) a b).

Členské štáty zabezpečia primeranú 
rovnováhu medzi investíciami v rámci 
písmen a), aa), ab) a b).
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nemá vplyv na 
pokračovanie alebo zmenu (vrátane 
celkového alebo čiastočného zrušenia) 
pomoci, ktorú schválila Komisia podľa 
nariadení (EÚ) č. 1300/2013 a (EÚ) 
č. 1301/2013 alebo akéhokoľvek aktu 
prijatého na ich základe.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 12 - odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Žiadosti o pomoc predložené alebo 
schválené podľa nariadení (EÚ) 
č. 1300/2013 a (EÚ) č. 1301/2013 sú 
naďalej platné.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – podnadpis 2

Text predložený Komisiou

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

2. Ekologickejšia, 
nízkouhlíková Európa 
vďaka presadzovaniu 
čistej a spravodlivej 
energetickej 
transformácie, zelených a 
modrých investícií, 
obehového hospodárstva, 
adaptácie na zmenu klímy 
a prevencie a riadenia 

RCO 18 – domácnosti, 
ktoré dostávajú podporu 
na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti svojich 
obydlí

RCR 26 – ročná konečná 
spotreba energie (z toho: 
obytné budovy, súkromné 
nebytové budovy, verejné 
nebytové budovy) 

RCO 19 – verejné 
budovy, ktoré dostávajú 
podporu na zlepšenie 
energetickej 
hospodárnosti

RCR 27 – domácnosti so 
zlepšenou energetickou 
hospodárnosťou svojich 
obydlí
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rizika RCO 20 – novo 
vybudovaná alebo 
modernizovaná diaľková 
rozvodná vykurovacia sieť

RCR 28 – budovy so 
zlepšenou energetickou 
klasifikáciou (z toho: 
obytné budovy, súkromné 
nebytové budovy, verejné 
nebytové budovy)

RCR 29 – odhadované 
emisie skleníkových 
plynov*

RCR 30 – podniky so 
zlepšenou energetickou 
hospodárnosťou

RCO 22 – dodatočná 
výrobná kapacita v oblasti 
energie z obnoviteľných 
zdrojov (z toho: 
elektrická, tepelná)

RCR 31 – celková 
vyrobená energia z 
obnoviteľných zdrojov (z 
toho: elektrická, tepelná)

RCO 97 – počet 
podporovaných 
energetických 
spoločenstiev a 
spoločenstiev 
získavajúcich energiu z 
obnoviteľných zdrojov*

RCR 32 – energia z 
obnoviteľných zdrojov: 
kapacita pripojená k sieti 
(prevádzková)*

RCO 23 – systémy 
digitálneho riadenia pre 
inteligentné siete

RCR 33 – používatelia 
pripojení na inteligentné 
siete

RCO 98 – domácnosti, 
ktoré dostávajú podporu 
na využívanie 
inteligentných sietí

RCR 34 – zavádzanie 
projektov inteligentných 
sietí

RCO 24 – nové alebo 
modernizované systémy 
monitorovania, 
pripravenosti, varovania a 
reakcie v prípade 
katastrof*

RCR 35 – populácia, ktorá 
využíva ochranné 
opatrenia proti povodniam

RCO 25 – novopostavená 
alebo spevnená ochrana 
pobrežných pásov, brehov 
riek a jazier a ochrana 
proti zosuvom pôdy na 
ochranu ľudí, majetku a 
prírodného prostredia

RCR 36 – populácia, ktorá 
využíva ochranné 
opatrenia proti lesným 
požiarom

RCO 26 – zelená RCR 37 – populácia, ktorá 
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infraštruktúra postavená 
na adaptáciu na zmenu 
klímy

využíva ochranné 
opatrenia proti 
katastrofám súvisiacim so 
zmenou klímy (iným ako 
povodne a lesné požiare)

RCO 27 –
národné/regionálne/miestn
e stratégie na adaptáciu na 
zmenu klímy

RCR 96 – populácia, ktorá 
využíva ochranné 
opatrenia proti prírodným 
rizikám nesúvisiacim so 
zmenou klímy*

RCO 28 – oblasti, na 
ktoré sa vzťahujú 
opatrenia proti lesným 
požiarom

RCR 38 – odhadovaný 
priemerný čas odozvy na 
katastrofické situácie*

RCO 30 – dĺžka nového 
alebo rekonštruovaného 
potrubia na zásobovanie 
domácností vodou

RCR 41 – populácia 
pripojená na lepšie 
zásobovanie vodou 

RCO 31 – dĺžka novo 
vybudovanej alebo 
rekonštruovanej siete 
zberu odpadovej vody

RCR 42 – populácia, ktorá 
je pripojená na minimálne 
sekundárnu úpravu 
odpadovej vody

RCO 32 – nová alebo 
modernizovaná kapacita 
na úpravu odpadovej vody

RCR 43 – vodné straty

RCR 44 – riadne čistená 
odpadová voda

CCR 34 – dodatočná 
kapacita na recykláciu 
odpadu

RCR 46 – populácia 
využívajúca recykláciu 
odpadu a malé systémy 
nakladania s odpadom 

RCR 47 – recyklovaný 
odpad

RCR 48 – recyklovaný 
odpad využívaný ako 
surovina

RCR 49 – zhodnotený
odpad

RCO 36 – plocha zelenej 
infraštruktúry 
podporovanej v 
mestských oblastiach

RCR 50 – populácia, ktorá 
využíva opatrenia 
týkajúce sa kvality 
ovzdušia

RCO 37 – plocha lokalít 
sústavy Natura 2000, na 

RCR 95 – populácia, ktorá 
má prístup k novej alebo 



AD\1167266SK.docx 23/36 PE625.333v02-00

SK

ktorú sa vzťahujú 
opatrenia na zachovanie a 
obnovu v súlade s 
prioritným akčným 
rámcom

modernizovanej 
infraštruktúre v mestských 
oblastiach

RCO 99 – plocha mimo 
lokalít sústavy Natura 
2000, na ktorú sa 
vzťahujú opatrenia na 
zachovanie a obnovu

RCR 51 – populácia, ktorá 
využíva opatrenia 
týkajúce sa zníženia hluku

RCO 38 – plocha 
podporovanej 
rekultivovanej pôdy

RCR 52 – rekultivovaná 
pôda využívaná na zelené 
oblasti, sociálne bývanie, 
ekonomické alebo 
komunitné činnosti

RCO 39 – inštalované 
systémy na monitorovanie 
znečistenia ovzdušia

Pozmeňujúci návrh

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

2. Ekologickejšia, 
nízkouhlíková Európa 
vďaka presadzovaniu 
čistej a spravodlivej 
energetickej 
transformácie, zelených a 
modrých investícií, 
obehového hospodárstva, 
adaptácie na zmenu klímy 
a prevencie a riadenia 
rizika

RCO 18 – domácnosti, 
ktoré dostávajú podporu 
na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti svojich 
obydlí

RCR 26 – ročná konečná 
spotreba energie (z toho: 
obytné budovy, súkromné 
nebytové budovy, verejné 
nebytové budovy) 

RCO 19 – verejné 
budovy, ktoré dostávajú 
podporu na zlepšenie 
energetickej 
hospodárnosti

RCR 27 – domácnosti so 
zlepšenou energetickou 
hospodárnosťou svojich 
obydlí

RCO 20 – novo 
vybudovaná alebo 
modernizovaná diaľková 
rozvodná vykurovacia sieť

RCR 28 – budovy so 
zlepšenou energetickou 
klasifikáciou (z toho: 
obytné budovy, súkromné 
nebytové budovy, verejné 
nebytové budovy)

RCR 29 – odhadované 
emisie skleníkových 
plynov*

RCR 30 – podniky so 
zlepšenou energetickou 
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hospodárnosťou

RCO 22 – dodatočná 
výrobná kapacita v oblasti 
energie z obnoviteľných 
zdrojov (z toho: 
elektrická, tepelná) 

RCR 31 – celková 
vyrobená energia z 
obnoviteľných zdrojov (z 
toho: elektrická, tepelná)

RCO 97 – počet 
podporovaných 
energetických 
spoločenstiev a 
spoločenstiev 
získavajúcich energiu z 
obnoviteľných zdrojov*

RCR 32 – energia z 
obnoviteľných zdrojov: 
kapacita pripojená k sieti 
(prevádzková)*

RCO 23 – systémy 
digitálneho riadenia pre 
inteligentné siete

RCR 33 – používatelia 
pripojení na inteligentné 
siete

RCO 98 – domácnosti, 
ktoré dostávajú podporu 
na využívanie 
inteligentných sietí

RCR 34 – zavádzanie 
projektov inteligentných 
sietí

RCO24a – opatrenia na 
boj proti suchám a 
povodniam

RCR 35 – populácia, ktorá 
využíva ochranné 
opatrenia proti povodniam 
alebo suchám

RCO 24 – nové alebo 
modernizované systémy 
monitorovania, 
pripravenosti, varovania a 
reakcie v prípade 
katastrof*

RCR 36 – populácia, ktorá 
využíva ochranné 
opatrenia proti lesným 
požiarom

RCO 25 – novopostavená 
alebo spevnená ochrana 
pobrežných pásov, brehov 
riek a jazier a ochrana 
proti zosuvom pôdy na 
ochranu ľudí, majetku a 
prírodného prostredia

RCR 37 – populácia, ktorá 
využíva ochranné 
opatrenia proti 
katastrofám súvisiacim so 
zmenou klímy (iným ako 
povodne a lesné požiare)

RCO 26 – zelená 
infraštruktúra postavená 
na adaptáciu na zmenu 
klímy

RCR 96 – populácia, ktorá 
využíva ochranné 
opatrenia proti prírodným 
rizikám nesúvisiacim so 
zmenou klímy*

RCO 27 –
národné/regionálne/miestn
e stratégie na adaptáciu na 

RCR 38 – odhadovaný 
priemerný čas odozvy na 
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zmenu klímy katastrofické situácie*

RCO 28 – oblasti, na 
ktoré sa vzťahujú 
opatrenia proti lesným 
požiarom

RCO 30 – dĺžka nového 
alebo rekonštruovaného 
potrubia na zásobovanie 
domácností vodou

RCR 41 – populácia 
pripojená na lepšie 
zásobovanie vodou 

RCO 31 – dĺžka novo 
vybudovanej alebo 
rekonštruovanej siete 
zberu odpadovej vody

RCR 42 – populácia, ktorá 
je pripojená na minimálne 
sekundárnu úpravu 
odpadovej vody

RCO 32 – nová alebo 
modernizovaná kapacita 
na úpravu odpadovej vody

RCR 43 – vodné straty

RCR 44 – riadne čistená 
odpadová voda

RCR 45 – príspevok 
k energetickému 
a materiálovému 
zhodnocovaniu odpadovej 
vody

RCR 45a –
vyprodukovaný 
komunálny odpad

RCR 45b –
vyprodukovaný zvyškový 
odpad

RCO 34 – dodatočná 
kapacita na recykláciu 
odpadu a predchádzanie 
vzniku odpadu

RCR 46 – populácia 
využívajúca recykláciu 
odpadu a malé udržateľné
systémy nakladania s 
odpadom 

RCR 47 – recyklovaný 
odpad

RCR 48 – recyklovaný 
odpad využívaný ako 
surovina

RCR 49 – opätovne 
použitý odpad

RCO 36 – plocha zelenej 
infraštruktúry 

RCR 50 – populácia, ktorá 
využíva opatrenia 
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podporovanej v 
mestských oblastiach

týkajúce sa kvality 
ovzdušia

RCO 37 – plocha lokalít 
sústavy Natura 2000, na 
ktorú sa vzťahujú 
opatrenia na zachovanie a 
obnovu v súlade s 
prioritným akčným 
rámcom

RCR 95 – populácia, ktorá 
má prístup k novej alebo 
modernizovanej 
infraštruktúre v mestských 
oblastiach

RCO 99 – plocha mimo 
lokalít sústavy Natura 
2000, na ktorú sa 
vzťahujú opatrenia na 
zachovanie a obnovu

RCR 51 – populácia, ktorá 
využíva opatrenia 
týkajúce sa zníženia hluku

RCO 38 – plocha 
podporovanej 
rekultivovanej pôdy

RCR 51a – populácia 
využívajúca opatrenia na 
znižovanie svetelného 
smogu

RCO 39 – inštalované 
systémy na monitorovanie 
znečistenia ovzdušia, 
RCO 55 – dĺžka 
električkových a 
metrových tratí – nových

RCR 52 – rekultivovaná 
pôda využívaná na zelené 
oblasti, sociálne bývanie, 
ekonomické alebo 
komunitné činnosti

RCO 56 – dĺžka 
električkových tratí a 
metrových tratí –
rekonštruovaných/moder
nizovaných

RCR 62 – počet 
cestujúcich verejnej 
dopravy za rok

RCO 57 – koľajové 
vozidlá verejnej dopravy 
šetrné k životnému 
prostrediu

RCR 63 – používatelia 
nových/modernizovaných 
električkových a 
metrových tratí za rok

RCO 58 – podporovaná 
špecializovaná cyklistická 
infraštruktúra

RCR 64 – používatelia 
špecializovanej 
cyklistickej infraštruktúry 
za rok

RCO 59 – podporovaná 
infraštruktúra pre 
alternatívne palivá 
(plniace/nabíjacie 
stanice)

RCR 64a –
predpokladané ušetrené 
emisie skleníkových 
plynov (GHG)

RCO 60 – veľkomestá a 
mestá s novými alebo 
modernizovanými 
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digitalizovanými 
systémami mestskej 
dopravy

RCO 60a – počet 
expresných nabíjacích 
staníc pre elektrické 
vozidlá

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – podnadpis 3

Text predložený Komisiou

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

3. Prepojenejšia Európa 
vďaka posilneniu mobility 
a regionálnej prepojenosti 
IKT

RCO 41 – dodatočné 
domácnosti so 
širokopásmovým 
prístupom k 
vysokokapacitnej sieti

RCR 53 – domácnosti so 
širokopásmovým 
pripojením na 
vysokokapacitné siete

RCO 42 – dodatočné 
podniky so 
širokopásmovým 
prístupom k 
vysokokapacitnej sieti

RCR 54 – podniky so 
širokopásmovým 
pripojením na 
vysokokapacitné siete

RCO 43 – dĺžka 
podporovaných nových 
ciest – TEN-T1

RCR 55 – užívatelia 
novovybudovaných, 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest 

RCO 44 – dĺžka 
podporovaných nových 
ciest – iné

RCR 56 – časové úspory 
vďaka lepšej cestnej 
infraštruktúre

RCO 45 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest –
TEN-T

RCR 101 – časové úspory 
vďaka lepšej železničnej 
infraštruktúre

RCO 46 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest –
iné

RCO 47 – dĺžka 
podporovaných nových 

RCR 57 – dĺžka 
železničných tratí 
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tratí – TEN-T vybavená Európskym 
systémom riadenia 
železničnej dopravy

RCO 48 – dĺžka 
podporovaných nových 
tratí – iné

RCR 58 – počet 
cestujúcich za rok na 
podporovaných 
železničných tratiach

RCO 49 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných tratí –
TEN-T

RCR 59 – nákladná 
železničná doprava

RCO 50 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných tratí –
iné

RCR 60 – nákladná 
doprava na 
vnútrozemských vodných 
cestách

RCO 51 – dĺžka nových 
alebo modernizovaných 
vnútrozemských vodných 
ciest – TEN-T

RCO 52 – dĺžka nových 
alebo modernizovaných 
vnútrozemských vodných 
ciest – iné

RCO 53 – železničné 
stanice a zariadenia –
nové alebo 
modernizované

RCO 54 – intermodálne 
spojenia – nové alebo 
modernizované

RCO 100 – počet 
podporovaných prístavov

RCO 55 – dĺžka 
električkových a 
metrových tratí – nových

RCR 62 – počet 
cestujúcich verejnej 
dopravy za rok 

RCO 56 – dĺžka 
električkových tratí a 
metrových tratí –
rekonštruovaných/moder
nizovaných

RCR 63 – používatelia 
nových/modernizovaných 
električkových a 
metrových tratí za rok

RCO 57 – koľajové 
vozidlá verejnej dopravy 
šetrné k životnému 
prostrediu

RCR 64 – používatelia 
špecializovanej 
cyklistickej infraštruktúry 
za rok
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RCO 58 – podporovaná 
špecializovaná cyklistická 
infraštruktúra

RCO 59 – podporovaná 
infraštruktúra pre 
alternatívne palivá 
(plniace/nabíjacie 
stanice)

RCO 60 – veľkomestá a 
mestá s novými alebo 
modernizovanými 
digitalizovanými 
systémami mestskej 
dopravy

_______________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o 
usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia 
č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

3. Prepojenejšia Európa 
vďaka posilneniu mobility 
a regionálnej prepojenosti 
IKT

RCO 41 – dodatočné 
domácnosti so 
širokopásmovým 
prístupom k 
vysokokapacitnej sieti

RCR 53 – domácnosti so 
širokopásmovým 
pripojením na 
vysokokapacitné siete

RCO 42 – dodatočné 
podniky so 
širokopásmovým 
prístupom k 
vysokokapacitnej sieti

RCR 54 – podniky so 
širokopásmovým 
pripojením na 
vysokokapacitné siete

RCO 43 – dĺžka 
podporovaných nových 
ciest – TEN-T1

RCR 55 – užívatelia 
novovybudovaných, 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest 

RCO 44 – dĺžka 
podporovaných nových 
ciest – iné

RCR 56 – časové úspory 
vďaka lepšej cestnej 
infraštruktúre

RCO 45 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest –
TEN-T

RCR 101 – časové úspory 
vďaka lepšej železničnej 
infraštruktúre



PE625.333v02-00 30/36 AD\1167266SK.docx

SK

RCO 46 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných ciest –
iné

RCO 47 – dĺžka 
podporovaných nových 
tratí – TEN-T

RCR 57 – dĺžka 
železničných tratí 
vybavená Európskym 
systémom riadenia 
železničnej dopravy 

RCO 48 – dĺžka 
podporovaných nových 
tratí – iné

RCR 58 – počet 
cestujúcich za rok na 
podporovaných 
železničných tratiach

RCO 49 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných tratí –
TEN-T

RCR 59 – nákladná 
železničná doprava

RCO 50 – dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
modernizovaných tratí –
iné

RCR 60 – nákladná 
doprava na 
vnútrozemských vodných 
cestách

RCO 51 – dĺžka nových 
alebo modernizovaných 
vnútrozemských vodných 
ciest – TEN-T

RCO 52 – dĺžka nových 
alebo modernizovaných 
vnútrozemských vodných 
ciest – iné

RCO 53 – železničné 
stanice a zariadenia –
nové alebo 
modernizované

RCO 54 – intermodálne 
spojenia – nové alebo 
modernizované

RCO 100 – počet 
podporovaných prístavov

vypúšťa sa vypúšťa sa

_______________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o 
usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia 
č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – podnadpis 4

Text predložený Komisiou

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

4. Sociálnejšia Európa 
vďaka vykonávaniu 
Európskeho piliera 
sociálnych práv

RCO 61 – nezamestnaní, 
ktorých ročne obslúžia 
rozšírené zariadenia 
služieb zamestnanosti 
(kapacita)

RCO 65 – uchádzači o 
zamestnanie, ktorí ročne 
využívajú podporované 
služby zamestnanosti

RCO 63 – kapacita 
dočasnej vytvorenej 
prijímacej infraštruktúry

RCO 66 – obsadenosť 
dočasnej vybudovanej 
alebo renovovanej 
prijímacej infraštruktúry 

RCO 64 – kapacita 
renovovaných obytných 
priestorov – migranti, 
utečenci a osoby pod 
medzinárodnou ochranou 
alebo žiadatelia o ňu

RCR 67 – obsadenosť 
renovovaných obytných 
priestorov – migranti, 
utečenci a osoby pod 
medzinárodnou ochranou 
alebo žiadatelia o ňu

RCO 65 – kapacita 
renovovaných obytných 
priestorov – iné

RCR 68 – obsadenosť 
renovovaných obytných 
priestorov – iné

RCO 66 – kapacita tried 
podporovanej 
infraštruktúry 
starostlivosti o deti (nové 
alebo modernizované)

RCR 70 – počet detí 
používajúcich 
podporovanú 
infraštruktúru 
starostlivosti o deti

RCO 67 – kapacita tried 
podporovanej vzdelávacej 
infraštruktúry (nové alebo 
modernizované)

RCR 71 – počet študentov 
používajúcich 
podporovanú vzdelávaciu 
infraštruktúru

RCO 69 – kapacita 
podporovanej 
infraštruktúry zdravotnej 
starostlivosti

RCR 72 – populácia s 
prístupom k zlepšeným 
službám zdravotnej 
starostlivosti 

RCO 70 – kapacita 
podporovanej sociálnej 
infraštruktúry (okrem 

RCR 73 – ročný počet 
osôb využívajúcich 
podporované zariadenia 
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bývania) zdravotnej starostlivosti

RCR 74 – ročný počet 
osôb využívajúcich 
podporované zariadenia 
sociálnej starostlivosti

RCR 75 – priemerný čas 
odozvy na núdzové 
zdravotné situácie v 
podporovaných oblastiach

Pozmeňujúci návrh

Cieľ politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

4. Sociálnejšia Európa 
vďaka vykonávaniu 
Európskeho piliera 
sociálnych práv

RCO 61 – nezamestnaní, 
ktorých ročne obslúžia 
rozšírené zariadenia 
služieb zamestnanosti 
(kapacita)

RCO 65 – uchádzači o 
zamestnanie, ktorí ročne 
využívajú podporované 
služby zamestnanosti

RCO 63 – kapacita 
dočasnej vytvorenej 
prijímacej infraštruktúry

RCO 66 – obsadenosť 
dočasnej vybudovanej 
alebo renovovanej 
prijímacej infraštruktúry

RCO 64 – kapacita 
renovovaných obytných 
priestorov – migranti, 
utečenci a osoby pod 
medzinárodnou ochranou 
alebo žiadatelia o ňu

RCR 67 – obsadenosť 
renovovaných obytných 
priestorov – migranti, 
utečenci a osoby pod 
medzinárodnou ochranou 
alebo žiadatelia o ňu

RCO 65 – kapacita 
renovovaných obytných 
priestorov – iné

RCR 68 – obsadenosť 
renovovaných obytných 
priestorov – iné

RCO 66 – kapacita tried 
podporovanej 
infraštruktúry 
starostlivosti o deti (nové 
alebo modernizované)

RCR 70 – počet detí 
používajúcich 
podporovanú 
infraštruktúru 
starostlivosti o deti

RCO 67 – kapacita tried 
podporovanej vzdelávacej 
infraštruktúry (nové alebo 
modernizované)

RCR 71 – počet študentov 
používajúcich 
podporovanú vzdelávaciu 
infraštruktúru

RCO 69 – kapacita a 
prístupnosť podporovanej 
infraštruktúry zdravotnej 

RCR 72 – populácia s 
prístupom k zlepšeným 
službám zdravotnej 
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starostlivosti 
a inovatívnych 
zdravotníckych 
technológií

starostlivosti 

RCO 70 – kapacita a 
prístupnosť podporovanej 
sociálnej infraštruktúry 
(okrem bývania)

RCR 73 – ročný počet 
osôb využívajúcich 
podporované zariadenia 
zdravotnej starostlivosti

RCR 74 – ročný počet 
osôb využívajúcich 
podporované zariadenia 
sociálnej starostlivosti

RCR 75 – priemerný čas 
odozvy na núdzové 
zdravotné situácie v 
podporovaných oblastiach

RCR 75a – ľudia 
s prístupom ku 
kampaniam na 
zvyšovanie 
informovanosti a ku 
kampaniam zameraným 
na prevenciu chorôb

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha II – podnadpis 4 – bod 4iv

Text predložený Komisiou

Cieľ politiky Špecifický 
cieľ

Výstupy Výsledky

(1) (2) (3) (4)

4. Sociálnejšia 
Európa vďaka 
vykonávaniu 
Európskeho 
piliera 
sociálnych 
práv

iv) 
zabezpečenia 
rovnakého 
prístupu k 
zdravotnej 
starostlivosti 
vrátane 
primárnej 
starostlivosti 
rozvíjaním 
infraštruktúry;

CCO 20 – nová 
alebo 
modernizovaná 
kapacita 
infraštruktúry v 
oblasti zdravotnej 
starostlivosti 

CCR 19 – populácia s 
prístupom k 
zlepšeným službám 
zdravotnej 
starostlivosti
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Pozmeňujúci návrh

Cieľ politiky Špecifický 
cieľ

Výstupy Výsledky

(1) (2) (3) (4)

4. Sociálnejšia 
Európa vďaka 
vykonávaniu 
Európskeho 
piliera 
sociálnych 
práv

iv) 
zabezpečenia 
rovnakého 
prístupu k 
zdravotnej 
starostlivosti 
vrátane 
primárnej 
starostlivosti 
rozvíjaním 
infraštruktúry 
s 
prihliadnutím 
na potreby 
identifikované 
pacientmi 
alebo 
organizáciami 
pacientov;

CCO 20 – nová 
alebo 
modernizovaná 
kapacita a 
prístupnosť
infraštruktúry v 
oblasti zdravotnej 
starostlivosti 

CCR 19 – populácia s 
prístupom k 
zlepšeným službám 
zdravotnej 
starostlivosti
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