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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy 
tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 20199 
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 20199 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor), v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
udržateľnej 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 splniť do roku 
2030 ciele Únie v oblasti klímy 
a energetiky a dosiahnuť najneskôr do 
roku 2050 účinne a spravodlivo klimatickú 
neutralitu v Únii, ako sa stanovuje 
v [nariadenie (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (ďalej len „európsky 
právny predpis v oblasti klímy“)], 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z prechodu na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce 
energiu a zdroje, 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.
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_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Operácie financovania 
a investičné operácie by mali byť 
zosúladené so súčasnými prioritami 
politiky Únie, ako sú Európska zelená 
dohoda a jej záväzok dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050, stratégia zameraná na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy a Európsky 
pilier sociálnych práv. Tieto operácie by 
mali podporovať tvorbu a zachovanie 
kvalitných a udržateľných pracovných 
miest a cezhraničných činností v rámci 
Únie a zároveň prispievať k zelenej 
a digitálnej transformácii európskeho 
hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny, ľudia 
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 

(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, ľudí 
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 zameraných na klimatickú 
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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.

neutralitu 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.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fond na spravodlivú 
transformáciu je základným prvkom 
plánu obnovy Únie mal byť aj naďalej 
zostať jeho kľúčovou súčasťou, pričom 
by mal mať zodpovedajúce značné zdroje.

Pozmeňujúci návrh 5

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 

(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 mali by byť v súlade s cieľom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu Únie do 
roku 2050. Mali by tiež podporovať 
hlavné ciele Európskej zelenej dohody, 
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transformácie a mali by ich dopĺňať. najmä zásadu „výrazne nenarušiť“ 
stanovenú v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/8521a, 
a mali by byť v súlade s rámcom pre 
udržateľné činnosti stanoveným 
v taxonómii EÚ zavedenej týmto 
nariadením. 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.

_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. 
EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rušivý hospodársky a sociálny 
vplyv krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19 oslabuje kapacitu verejných 
a súkromných investícií, čím obmedzuje 
finančné zdroje nevyhnutné na prechod 
na klimaticky neutrálnu Úniu efektívne 
využívajúcu zdroje. V tejto súvislosti by 
mal nástroj v rámci Next Generation EU 
prispieť k prekonaniu tejto medzery 
a umožniť členským štátom realizovať 
potrebné investície na podporu 
dosahovania dlhodobých priorít Únie 
v oblasti udržateľnosti.
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Pozmeňujúci návrh 7

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 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu a modernizáciu 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 na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu zahŕňať technológie na 
podporu dekarbonizácie energetického 
sektora a dekarbonizovanú dopravu 
šetrnú k životnému prostrediu, siete 
diaľkového vykurovania, zelenú, 
inteligentnú a udržateľnú mobilitu, 
investície do výskumných a inovačných 
činností, a to aj na univerzitách a vo 
verejných výskumných inštitúciách, 
podporu prenosu pokročilých technológií 
pripravených na trh, investície do 
digitalizácie, inteligentné nakladanie 
s odpadmi a hospodárenie s vodami, 
znižovanie emisií skleníkových plynov, 
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 



PE658.776v01-00 8/27 AD\1214452SK.docx

SK

hospodárskych činností. a pokiaľ sa znížia sociálno-ekonomické 
náklady spojené s prechodom na 
klimaticky neutrálnu Európu do roku 
2050. 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, by sa mala 
použiť taxonómia EÚ týkajúca sa 
environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností, pričom by sa mala 
dodržiavať zásada „výrazne nenarušiť“ 
stanovená v nariadení (EÚ) 2020/852.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Pri implementácii nástroja by sa 
mali dodržiavať horizontálne princípy 
stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(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 alebo 
vylúčeniu, ani podpornú infraštruktúru, 
ktorá nie je dostupná pre osoby so 
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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 pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Toto nariadenie stanovuje zoznam 
vylúčených investícií, ktoré poškodzujú 
ciele stanovené v Parížskej dohode 
a Európskej zelenej dohode a ktoré nie sú 
v súlade s politikou Európskej investičnej 
banky v oblasti financovania energetiky. 
Tieto investície by sa mali vylúčiť 
z podpory Únie poskytovanej v rámci 
nástroja.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5c) Ciele nástroja by sa mali 
realizovať v rámci udržateľného rozvoja 
a snahy Únie o podporu cieľa 
udržiavania, ochrany a zlepšovania 
kvality životného prostredia podľa článku 
11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, 
zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ 
platí“ a záväzok obmedziť zvyšovanie 
teploty na 1,5 ° C v porovnaní 
s predindustriálnymi úrovňami 
stanovenými v Parížskej dohode.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5d) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby sa implementáciou 
nástroja prispievalo k rešpektovaniu 
a podpore rovnosti mužov a žien v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ. Z hodnotení 
vyplynulo, že je dôležité včas a 
konzistentne zohľadňovať ciele rodovej 
rovnosti vo všetkých dimenziách a vo 
všetkých fázach prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia operačných 
programov. Je preto nevyhnutné, aby sa  
súčasťou programového cyklu  stali 
posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť, 
rodové rozpočtovanie a monitorovanie 
výsledkov z rodového hľadiska.

Pozmeňujúci návrh 12

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 nákladmi12. 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 

(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 nákladmi12. 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 
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(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.

(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. V takom prípade by iní 
finanční partneri mali dodržiavať normy 
v oblasti klímy, životného 
prostredia, transparentnosti a v sociálnej 
oblasti, ktoré sú aspoň rovnocenné 
s normami EIB.

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

Pozmeňujúci návrh 13

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 
uvedených v článku 102 ods. 2 
[nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa 
stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde plus, 
Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde 
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 
ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond 
pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre 
riadenie hraníc a víza (ďalej len 
„nariadenie o spoločných 
ustanoveniach“)]. Na zosúladenie tohto 
cieľa s potrebou optimalizovať 
hospodársky vplyv nástroja a jeho 
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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, mal by sa uplatňovať prístup 
založený na potrebách a regionálnej 
konvergencii a mala by sa podporovať 
hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh 14

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 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, význam grantovej zložky pre 
životaschopnosť projektu a kritériá 
preskúmania stanovené podľa nariadenia 
(EÚ) 2020/852. 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.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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, ktoré 
sa riadia taxonómiou EÚ zavedenou 
nariadením (EÚ) 2020/852 a zásadou 
„výrazne nenarušiť“ stanovenou 
v uvedenom nariadení, a 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 
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.

Pozmeňujúci návrh 16

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, najmä pokiaľ ide 
o udržateľnosť a dodržiavanie taxonómie 
EÚ zavedenej nariadením (EÚ) 2020/852. 
Táto podpora by sa mala poskytovať 
prostredníctvom Poradenského centra 
InvestEU.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme zvýšenia 
transparentnosti a zodpovednosti v rámci 
tohto nástroja by mali finanční partneri 
zverejňovať všetky relevantné informácie 
o každom financovanom projekte, pričom 
Komisia by mala poskytnúť verejnosti 
prístup k svojim vydaným stanoviskám 
k jednotlivým projektom vybraným alebo 
financovaným EIB. Komisia by mala 
Európskemu parlamentu a Rade 
každoročne podávať správy 
o implementácii nástroja, najmä pokiaľ 
ide o výsledky a vplyv nástroja v súvislosti 
s jeho cieľmi a ukazovateľmi výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh 18

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 

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite a obehovému hospodárstvu 
riešením zodpovedajúcich potrieb rozvoja, 
nie je možné 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 
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podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa,

so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa,

Pozmeňujúci návrh 19

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 a ich ľuďom, ktoré čelia rôznym 
vážnym sociálnym, environmentálnym 
a hospodárskym výzvam vyplývajúcim 
z procesu prechodu smerom k dosiahnutiu 
aktualizovaných cieľov Únie v oblasti 
klímy a energetiky stanoveným 
v [nariadenie (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a  mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (ďalej len „európsky 
právny predpis v oblasti klímy““)] 
a z procesu prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 20

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 príslušnými 
miestnymi a regionálnymi orgánmi 
v spolupráci so zainteresovanými 
stranami na príslušnom území v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] 
a schválený Komisiou;
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Pozmeňujúci návrh 21

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 
a environmentálne výzvy, ktoré vyplývajú 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce 
energiu a zdroje najneskôr 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], a prispievať 
k dosahovaniu cieľov Európskej zelenej 
dohody, najmä k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 22

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 
sú v súlade s politikami Únie, s Parížskou 
dohodou a jej záväzkom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050, ktoré nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov a ktoré by bez grantovej 
zložky podpory z rozpočtu Únie neboli 
realizované.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia



AD\1214452SK.docx 17/27 PE658.776v01-00

SK

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.

Pozmeňujúci návrh 24

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 zohľadňuje 
potreba zabezpečiť predvídateľnosť 
investícií a podpora regionálnej 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a venuje sa osobitná pozornosť 
menej rozvinutým regiónom, ako sa 
uvádza v článku 102 ods. 2 [nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde 
a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené 
fondy, ako aj pre Fond pre azyl 
a migráciu, Fond pre vnútornú 
bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc 
a víza (ďalej len „nariadenie 
o spoločných ustanoveniach].
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Pozmeňujúci návrh 25

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 súlade s článkom 17, 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. 

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Prístup k nástroju je podmienený 
prijatím vnútroštátneho cieľa dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050. Tým členským štátom, ktoré 
doposiaľ neprijali národný cieľ v oblasti 
klimatickej neutrality, sa uvoľní len 50 % 
ich národnej alokácie a zostávajúcich 50 
% sa sprístupní až po jeho prijatí.

Pozmeňujúci návrh 27

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, 

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z procesu prechodu 
na dosiahnutie aktualizovaných cieľov 
Únie v oblasti klímy a energetiky 
stanoveným v [nariadenie (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
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aj keď neprebiehajú na týchto územiach; dosiahnutie klimatickej neutrality a  mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (ďalej len 
„európsky právny predpis v oblasti 
klímy““)] a na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo Únie efektívne využívajúce 
energiu a zdroje najneskôr do roku 2040 
a prispievajú k cieľom a potrebám území 
identifikovaných v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
na týchto územiach; 

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) projekty sú v súlade s 
technickými kritériami preskúmania 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2020/852;

Pozmeňujúci návrh 29

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 bez podpory Únie by 
neboli realizované. 

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z rozsahu podpory Únie v rámci tohto 
nástroja sú vylúčené tieto činnosti:
a) investície, ktoré nie sú v súlade s 
politikou EIB v oblasti financovania 



PE658.776v01-00 20/27 AD\1214452SK.docx

SK

energie;
b) projekty, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia alebo ktoré nie sú 
zlučiteľné so zásadou „výrazne 
nenarušiť“ uvedenou v nariadení (EÚ) 
2020/852, 
c) činnosti vylúčené podľa článku [5] 
[nariadenia (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa 
zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu (ďalej len „nariadenie 
o FST“)].

Pozmeňujúci návrh 31

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 
pracovných programov: Komisia prijme 
v súlade s článkom 17 delegované akty 
s cieľom stanoviť pracovné programy. 
V pracovných programoch sa stanovia 
kritériá a podmienky pre výber a určenie 
prioritných projektov, pričom sa 
zohľadnia príslušné kritériá preskúmania 
stanovené v nariadení (EÚ) 2020/852, 
schopnosť projektu plniť ciele a potreby 
vymedzené v plánoch spravodlivej 
transformácie územia, prínos k prechodu 
na klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a obehové hospodárstvo Únie 
efektívne využívajúce energiu a zdroje 
najneskôr do roku 2050, celkový cieľ 
podporovať regionálnu a územnú 
konvergenciu a prínos 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.

Pozmeňujúci návrh 32
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme delegované akty v súlade 
s článkom 17, ktorým sa stanovujú ročné 
pracovné programy. V týchto pracovných 
programoch sa stanovia výzvy na 
predkladanie návrhov vrátane možnosti 
viazania všetkých národných podielov do 
31. decembra 2024.

Pozmeňujúci návrh 33

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 s cieľom stanoviť 
podrobnosti k podmienkam oprávnenosti 
a výberového konania pre finančných 
partnerov iných ako EIB.
V podmienkach oprávnenosti pre 
finančných partnerov iných, než je EIB, 
sa zohľadnia ciele nástroja.
Pri výbere finančných partnerov Komisia 
zohľadňuje najmä ich schopnosť:
a) zabezpečiť, aby ich úverová politika a 
normy v oblasti energetiky boli aspoň 
rovnocenné s politikou a normami, ktoré 
uplatňuje EIB;
b) maximalizovať vplyv záruky Únie 
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 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
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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 súlad svojej úverovej 
politiky s novými cieľmi Únie v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030 
a s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v Únii, ako aj 
súlad so záväzkami Únie vychádzajúce 
z Parížskej dohody;
(g) integrovať analýzu 
environmentálnych, klimatických, 
sociálnych faktorov a faktorov riadenia 
pri výbere a hodnotení projektov.
Komisia uverejní výsledky výberu.

Odôvodnenie

Doplnenie písmena a) týkajúceho sa noriem EIB v porovnaní so zoznamom v návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh 34

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 klimatickej neutrality a iných 
environmentálnych cieľov Únie, 
dodržiavanie zásady „výrazne nenarušiť“ 
stanovenej v nariadení (EÚ) 2020/852 
a cieľov stanovených v článku 3 sú 
stanovené v prílohe II.
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Pozmeňujúci návrh 35

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 
týkajúce sa kľúčových ukazovateľoch 
výkonnosti a udržateľnosti uvedených 
v odseku 1 zbierali efektívne, účinne, včas, 
spoľahlivo a nezávisle. Prijímatelia 
v spolupráci s finančnými partnermi 
poskytnú Komisii údaje týkajúce sa týchto 
ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh 36

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 prínos  
dosiahnutiu finančných a investičných 
cieľov Únie v oblasti uplatňovania 
hľadiska klímy a životného prostredia 
zameraných na potreby spojené 
s transformáciou. Na tento účel finanční 
partneri a prijímatelia každoročne 
poskytujú všetky potrebné informácie 
a údaje.
V priebežnom aj záverečnom hodnotení sa 
posúdi aj prínos k dosahovaniu cieľov 
Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030 stanovených v [nariadenie (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (ďalej len 
„„európsky právny predpis v oblasti 
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klímy“)] a prínos k dosahovaniu 
vnútroštátneho cieľa v oblasti klimatickej 
neutrality do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 37

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 zabezpečujú dodržiavanie 
taxonómie EÚ zavedenej nariadením 
(EÚ) 2020/852 a zásady „výrazne 
nenarušiť“ stanovenej v uvedenom 
nariadení.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a
Komisia po vypracovaní akýchkoľvek 
stanovísk k projektom vybraným alebo 
financovaným v rámci tohto nástroja tieto 
stanoviská zverejní v súlade s postupom 
stanoveným v článku 19 štatútu EIB.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6 – bod 6.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

transformácie, dekarbonizácie, najmä 
podpora energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetická efektívnosť, a ďalšie  
environmentálne ciele

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Počet novovytvorených 
pracovných miest

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Vplyv na HDP podporovaného 
územia
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