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Pozmeňujúci návrh 22
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode9, 
v ktorom načrtla svoj plán na vytvorenie 
novej politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode9, 
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. Účinná podpora by sa mala 
zamerať na zabezpečenie udržateľných 
pracovných miest pre osoby najviac 
zasiahnuté transformáciou.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode9, 
v ktorom načrtla svoj plán na vytvorenie 
novej politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode9, 
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 
so záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej 
dohody a s cieľom dosiahnuť účinne 
a spravodlivo do roku 2030 zníženie emisií 
EÚ a do roku 2040 klimatickú neutralitu 
v Únii oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Paolo Borchia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode9, 
v ktorom načrtla svoj plán na vytvorenie 
novej politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele v oblasti boja proti 
zmene klímy a ochrany životného 
prostredia. V európskej zelenej dohode 
bolo v súlade s cieľom dosiahnuť do roku 
2050 účinne a spravodlivo klimatickú 

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode9, 
v ktorom načrtla svoj plán na vytvorenie 
novej politiky rastu pre Európu a stanovila 
náročné ciele v záujme realizácie 
energetickej transformácie. V európskej 
zelenej dohode bolo oznámené vytvorenie 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
s cieľom zabezpečiť, aby boli miestne 
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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.

hospodárstva území najviac zasiahnutých 
týmito štrukturálnymi zmenami urýchlene 
diverzifikované prostredníctvom 
primeraných investícií a aby sa 
zabezpečilo, že všetci pracovníci, ktorí sú 
v súčasnosti zamestnaní v odvetviach 
postihnutých transformáciou, prejdú 
náležitou rekvalifikáciou a budú 
urýchlene začlenení do miestneho trhu 
práce.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode9, 
v ktorom načrtla svoj plán na vytvorenie 
novej politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V európskej zelenej dohode bolo v súlade 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode9, 
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 splniť do roku 2030 ciele Únie 
v oblasti klímy, energetiky a klimatickej 
neutrality a dosiahnuť do roku 2050 
účinne a spravodlivo klimatickú neutralitu 
v Únii oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy, pričom zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
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zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Paolo Borchia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Paolo Borchia
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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. 
Tieto plány by sa mali vypracovať spolu 
s príslušnými regionálnymi a miestnymi 
samosprávami a v úzkej spolupráci 
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pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie a mali by ich dopĺňať.

s ostatnými zainteresovanými stranami 
vrátane hospodárskych a sociálnych 
partnerov, zástupcov občianskej 
spoločnosti, odborníkov, vzdelávacích 
a výskumných inštitúcií, zamestnávateľov, 
odborových zväzov a komunitných 
organizácií v súlade s článkom [6] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Plánované 
činnosti zamerané na podporu by mali byť 
v súlade s činnosťami podporovanými 
v rámci zvyšných dvoch pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
a mali by ich dopĺňať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou a pri súčasnom zachovaní 
záväzku obmedziť zvyšovanie globálnej 
teploty na 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnymi úrovňami by sa mal 
nástroj vzťahovať na širokú škálu 
udržateľných investícií pod podmienkou, 
že tieto investície prispievajú k plneniu 
rozvojových potrieb pri dosahovaní cieľov 
EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030 a pri prechode na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo najneskôr do roku 
2040 opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia a sú v súlade 
s [nariadením o taxonómii]. Podporované 
investície môžu zahŕňať obnoviteľnú 
energetickú a zelenú dopravnú 
infraštruktúru, vysoko účinné siete 
diaľkového vykurovania, zelenú mobilitu, 
nakladanie s odpadmi v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva, 
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vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

energiu z obnoviteľných zdrojov 
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. Cieľom tejto 
transformácie je oddeliť hospodárstvo od 
spotreby zdrojov a odstrániť čisté emisie 
skleníkových plynov, ako aj iné 
nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie 
a životné prostredie, okrem iného 
v súvislosti so zhoršením biodiverzity 
a ekosystémov, s nadmernou spotrebou 
zdrojov alebo chemickým znečistením. 
Vývoj v oblasti infraštruktúry môže 
zahŕňať aj riešenia vedúce k jej väčšej 
odolnosti proti katastrofám. Tieto 
investície by predovšetkým nemali 
smerovať do zariadení využívajúcich 
fosílne palivá a iných činností vylúčených 
podľa článku [5] nariadenia [nariadenie 
o FST] a nemala by sa nimi zvyšovať ani 
udržiavať závislosť od fosílnych palív. 
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 
udržateľné a 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 a príležitostí 
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 EIB mala uplatňovať 
svoju novú úverovú politiku v oblasti 
energetiky na posudzovanie projektov, 
pričom by všetci finanční partneri mali 
použiť taxonómiu EÚ týkajúcu sa 
environmentálne udržateľných 
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hospodárskych činností s cieľom 
zabezpečiť transparentnosť udržateľných 
projektov. V prípade všetkých investícií 
podporovaných v rámci nástroja by sa 
mala uplatniť zásada „nespôsobiť 
významnú škodu“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri 
dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030 a pri prechode 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050 opísaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporované investície môžu zahŕňať čisté 
technológie a infraštruktúru vrátane 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a dekarbonizáciu dopravnej 
infraštruktúry, siete diaľkového 
vykurovania, zelenú 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 uvedenie na 
trh, investície do digitalizácie, digitálnych 
inovácií a digitálnej pripojiteľnosti 
vrátane digitálneho a presného 
poľnohospodárstva, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
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pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, pokiaľ nepatria do rozsahu 
zodpovednosti za škodu na životnom 
prostredí v súlade so zásadou 
„znečisťovateľ platí“ uvedenou v článku 
191 ZFEÚ, ako aj zvyšovanie úrovne 
zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
prípravu a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 



PE657.176v01-00 12/61 AM\1212346SK.docx

SK

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

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. Nástroje podpory by 
mali zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu 
hospodárskych rozdielov medzi regiónmi 
EÚ a mali by sa zameriavať na posilnenie 
sociálnej súdržnosti medzi všetkými 
občanmi EÚ. 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 
a aby zároveň v rámci hospodárskej 
reštrukturalizácie poskytovali dlhodobé 
pracovné príležitosti pre najviac 
zasiahnutých pracovníkov. 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 
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hospodárskych činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Paolo Borchia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu sociálnych, pracovných 
a hospodárskych rozvojových potrieb pri 
procese prechodu opísaných v plánoch 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporované investície môžu zahŕňať 
energetickú a dopravnú infraštruktúru, siete 
diaľkového vykurovania, mobilitu, 
inteligentné nakladanie s odpadmi, 
nízkoemisnú energiu vrátane zemného 
plynu 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. 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 a 
hospodárskych výziev a výziev v oblasti 
energetickej bezpečnosti vyplývajúcich 
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a environmentálnych výziev 
vyplývajúcich z adaptácie na klimatickú 
transformáciu. Na pomoc pri identifikácii 
investícií s vysoko pozitívnym vplyvom na 
životné prostredie, ktoré sú oprávnené 
v rámci nástroja, sa môže použiť 
taxonómia EÚ týkajúca sa 
environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

z procesu energetickej transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Maria Spyraki

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 

(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, premosťovacie 
technológie v oblasti energie, ako je 
plynárenská infraštruktúra, s cieľom 
prenášať obnoviteľné zdroje plynu, napr. 
vodík, 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, mestskú 
environmentálnu infraštruktúru, ochranu 
kultúrneho a historického dedičstva, ako 
aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania. Vývoj v oblasti 
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mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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 

(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 



PE657.176v01-00 16/61 AM\1212346SK.docx

SK

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

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. Investície súvisiace 
s výrobou, spracovaním, distribúciou, 
skladovaním alebo spaľovaním fosílnych 
palív by sa nemali podporovať. 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. Počet 
novovytvorených pracovných miest by mal 
byť kľúčovým ukazovateľom pri 
rozhodovaní o poskytnutí podpory. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície priamo 
alebo nepriamo prispievajú k plneniu 
rozvojových potrieb pri prechode na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
investície môžu napríklad 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, politiky 
zamestnanosti, opatrenia zamerané na boj 
proti vyľudňovaniu a poklesu 
hospodárskej činnosti. Vývoj v oblasti 
infraštruktúry môže zahŕňať aj riešenia 
vedúce k jej väčšej odolnosti proti 
katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Mikuláš Peksa
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) S cieľom zabezpečiť, aby sa 
nástroj nepoužíval na financovanie 
obnovy narušeného životného prostredia, 
ktorá patrí do zodpovednosti podniku za 
škody na životnom prostredí, a aby 
nenarúšal stimuly na zníženie znečistenia 
a iných vplyvov na životné prostredie, 
podpora investícií súvisiacich 
s regeneráciou a dekontamináciou lokalít, 
obnovou ekosystémov a zmenou účelu 
projektov by sa mala použiť ako posledná 
možnosť v prípade, ak žiadnu spoločnosť 
nemožno po právnej stránke uznať 
zodpovednou za financovanie takýchto 
činností v súlade so zásadou 
„znečisťovateľ platí“ zakotvenou 
v článku 191 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) S cieľom zabrániť uviaznutiu 
aktív a zabezpečiť, aby sa verejné 
financovanie využívalo čo 
najefektívnejšie, by projekty predložené 
príjemcami pomoci mali vykazovať 
dlhodobé zelené a udržateľné účinky 
a mali by prispievať k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality do roku 2050.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Prechod na klimatickú neutralitu 
prináša aj nové hospodárske príležitosti. 
Prechod na hospodárstvo založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie má 
významný potenciál pre tvorbu 
pracovných miest, ktorý môže v konečnom 
dôsledku viesť k vyššej miere 
zamestnanosti na územiach, ktoré sú 
v súčasnosti závislé od fosílnych palív. 
Prechod na energiu z obnoviteľných 
zdrojov môže miestnym spoločenstvám 
umožniť, aby sa stali aktívnymi 
účastníkmi a iniciátormi energetickej 
transformácie a prešli z modelu jedného 
priemyselného odvetvia na model 
viacerých priemyselných odvetví. Najmä 
rekonverzia bývalých baní na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a výstavba infraštruktúry pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov v týchto 
oblastiach alebo v susedných oblastiach 
môže poskytnúť zelené pracovné miesta 
pre komunity po ukončení banskej 
činnosti. Okrem toho môže takáto 
rekonverzia prispieť k energetickej 
bezpečnosti a odolnosti na základe modelu 
decentralizovaného energetického 
systému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5c) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby nástroj prispieval 
k dodržiavaniu a podpore rovnosti žien 
a mužov v súlade s článkom 8 ZFEÚ. 
Ciele v oblasti rodovej rovnosti 
a ekonomickej nezávislosti žien by sa mali 
zabezpečovať včas a konzistentne vo 
všetkých dimenziách a vo všetkých fázach 
prípravy, monitorovania, implementácie 
a hodnotenia operačných programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Očakáva sa, že [350 000 000] EUR 
z grantovej zložky nástroja bude 
financovaných z rozpočtu Únie v súlade 
s [novým návrhom VFR], pričom táto 
suma by mala v priebehu ročného 
rozpočtového postupu predstavovať pre 
Európsky parlament a Radu hlavnú 
referenčnú sumu v zmysle bodu 17 
Medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou z 2. decembra 2013 o spolupráci 
v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom 
hospodárení13.

_________________ _________________
13 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13Q1220(01)&from=EN

13 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13Q1220(01)&from=EN

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

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 dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sira Rego, Cornelia Ernst

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 

(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 
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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.

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 a ktoré preukázali 
jasné odhodlanie čo najskôr dosiahnuť 
klimatickú neutralitu. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Eva Maydell

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 

(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, úsilie o zabezpečenie toho, aby sa 
klimatická transformácia dosiahla 
spôsobom, pri ktorom sa na nikoho 
nezabudne, celkový cieľ podpory 
regionálnej a územnej konvergencie 
a význam grantovej zložky pre cenovú 
dostupnosť projektu. Podpora Únie 
stanovená týmto nariadením by sa preto 
mala poskytovať len tým členským štátom, 
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návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.

ktoré majú prijatý aspoň jeden plán 
spravodlivej transformácie územia. 
V pracovnom programe a vo výzvach na 
predkladanie návrhov sa zohľadnia aj plány 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
členské štáty predložili s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť a konzistentnosť 
v rámci rôznych pilierov mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Odmietame myšlienku, že by mali byť oprávnené len „ekonomicky neživotaschopné“ projekty. 
Súkromný sektor nemusí mať monopol na ziskové projekty.

Pozmeňujúci návrh 47
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Keďže grantová zložka by mala 
odzrkadľovať rozdielne rozvojové potreby 
regiónov v členských štátoch, takáto 
podpora by mala byť náležite 
prispôsobená. Keďže subjekty verejného 
sektora v menej rozvinutých regiónoch, 
ako sa vymedzujú v článku 102 ods. 2 
nariadenia [nové VN], majú vo 
všeobecnosti nižšiu kapacitu verejných 

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

investícií, sadzby grantov uplatňované na 
úvery poskytované takýmto subjektom by 
mali byť pomerne vyššie. Úvery v rámci 
tohto nástroja by sa nemali zohľadňovať 
pri výpočte kritérií európskeho semestra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite riešením zodpovedajúcich 
rozvojových potrieb, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni samotných členských 
štátov. Je to hlavne preto, lebo bez 
grantovej zložky podpory z rozpočtu Únie 
je pre verejné subjekty problematické 
podporovať investície, ktoré prinášajú 
úžitok tým územiam, ktoré sú najviac 
postihnuté klimatickou a energetickou 
transformáciou, no ktoré nevytvárajú 
dostatočné toky vlastných príjmov a neboli 
by v rovnakom časovom rámci ani 
v rovnakom rozsahu financované 
navrhovateľom projektu, a ďalej preto, že 
je potrebný jednotný implementačný rámec 
v oblasti priameho riadenia. Keďže tieto 
ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 
environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z úsilia 
o dosiahnutie cieľa Únie v oblasti klímy 
do roku 2030 a procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a energeticky efektívne 
obehové hospodárstvo Únie, ktoré je plne 
založené na energiách z obnoviteľných 
zdrojov a efektívne využíva zdroje 
a energiu, najneskôr do roku 2040.
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Nástroj priamym ani nepriamym 
spôsobom nepodporuje investície 
súvisiace s výrobou, spracovaním, 
distribúciou, skladovaním, prepravou 
alebo spaľovaním fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin 
Cseh, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym, 

Nástroj poskytne podporu územiam Únie 
vymedzeným v článku 7 nariadenia 
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environmentálnym a hospodárskym 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
Únie do roku 2050.

[nariadenie o FST].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Paolo Borchia

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Nástroj poskytne podporu tým územiam 
Únie, ktoré čelia vážnym sociálnym 
a hospodárskym výzvam a výzvam 
v oblasti energetickej bezpečnosti 
vyplývajúcim z procesu energetickej 
transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. „prijímateľ“ je právny subjekt 
verejného sektora usadený v členskom 
štáte ako verejnoprávny subjekt alebo ako 
verejnoprávny subjekt spravovaný 
súkromným právom poverený 
vykonávaním verejnej služby, s ktorým 
bola v rámci nástroja podpísaná dohoda 
o grante; verejno-súkromné partnerstvá sa 
nepovažujú za „prijímateľov“.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 55
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. „finanční partneri“ sú EIB, ďalšie 
medzinárodné finančné inštitúcie, národné 
podporné banky a finančné inštitúcie, 
s ktorými Komisia podpíše administratívnu 
dohodu v rámci nástroja, a to v plnom 
súlade s politikami a postupmi EIB 
v oblasti poskytovania úverov s cieľom 
zabezpečiť čo najvyššiu úroveň 
spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „doplnkovosť“ je podpora pre 
projekty, ktoré nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov, ktoré by bez grantovej 
zložky podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované a ktoré prispievajú 
k všeobecným cieľom stanoveným 
v článku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Eva Maydell

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 60
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „doplnkovosť“ je podpora pre 
projekty, ktoré nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov a ktoré by bez grantovej 
zložky podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. „zásada nespôsobiť významnú 
škodu“ je zabránenie spôsobeniu 
„významnej škody“ v zmysle článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852 [nariadenie 
o taxonómii].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

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

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

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy 
a príležitosti, ktoré vyplývajú z úsilia 
o dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030 a 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], Európskym 
pilierom sociálnych práv, cieľmi OSN 
v oblasti udržateľného rozvoja a cieľmi 
Parížskej dohody, ako aj s postupmi 
„minimálnych záruk“ vymedzenými 
v článku 18 nariadenia (EÚ) 2020/852 
[nariadenie o taxonómii].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, 
Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické výzvy, 
ktoré vyplývajú z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
v prospech území Únie identifikovaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 7 nariadenia 
[nariadenie o FST] a prispievať 
k politickým cieľom EÚ, najmä cieľom 
Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030, ako aj k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie do roku 
2050, v súlade s cieľmi Parížskej dohody 
a reagujúc na potrebu posilniť 
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konkurencieschopnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Eva Maydell

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 priame aj nepriame 
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].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Paolo Borchia

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 66
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho

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 cieľ 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 znižujú 
environmentálnu stopu v súlade s cieľmi 
v oblasti klímy, pričom zabezpečujú 
dlhodobo udržateľnú zamestnanosť, no 
ktoré nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov a ktoré by bez grantovej zložky 
podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Bez toho, aby boli dotknuté 
dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie na obdobie 2021 – 2027, sa grantová 
zložka a poradenská podpora poskytované 
v rámci tohto nástroja financujú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) zo zdrojov z rozpočtu Únie vo 
výške 350 000 000 EUR v bežných cenách 
a

Or. en

Odôvodnenie

Zdroje musia byť štedrejšie a nemali by sa spoliehať najmä na očakávané výnosy 
z nevyužitých finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 72
Marian-Jean Marinescu

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zdroje uvedené v článku 4 ods. 1 sa 
po odpočítaní rezervy na technické 
a administratívne výdavky uvedené 
v článku 4 ods. 5 použijú na financovanie 
projektov v súlade s odsekmi 2 a 3.

1. Zdroje uvedené v článku 4 ods. 1 sa 
po odpočítaní zdrojov uvedených v článku 
4 ods. 6 a rezervy na technické 
a administratívne výdavky uvedené 
v článku 4 ods. 5 použijú na financovanie 
projektov v súlade s odsekmi 2 a 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených najneskôr 31. decembra 2024 
nesmie podpora Únie pre oprávnené 

2. Podpora Únie pre oprávnené 
projekty v členskom štáte nesmie prekročiť 
národné podiely stanovené v rozhodnutí, 
ktoré má Komisia prijať podľa odseku 4.
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projekty v členskom štáte prekročiť 
národné podiely stanovené v rozhodnutí, 
ktoré má Komisia prijať podľa odseku 4.

Or. en

Odôvodnenie

Odmietame možnosť prideľovať finančné prostriedky v rámci FST na základe súťaže. FST je 
nástroj solidarity, ktorý má prispievať k európskej súdržnosti, a nie zvyšovať nerovnosti medzi 
regiónmi.

Pozmeňujúci návrh 78
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme rozhodnutie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu, 
v ktorom stanoví na základe metodiky 

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

uvedenej v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST] príslušné podiely pre 
každý členský štát formou percentuálneho 
podielu na zdrojoch uvedených v článku 4 
ods. 1 uvedeného nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kontrolné opatrenia musia byť v súlade 
s nariadením o rozpočtových pravidlách, 
udeľujúc potrebné práva a prístup 
Komisii v rámci auditov ad hoc, 
Európskemu dvoru audítorov (EDA) na 
povinnú výročnú audítorskú správu, 
Európskemu úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF) na administratívne 
vyšetrovania a Európskej prokuratúre 
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(EPPO) na vyšetrovanie trestných činov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podporu Únie v rámci nástroja sú 
oprávnené len projekty, ktoré prispievajú 
k cieľom uvedeným v článku 3 a ktoré 
spĺňajú všetky tieto podmienky:

Nástroj nepodporuje činnosti vylúčené 
podľa článku [5] nariadenia [nariadenie 
o FST].

Na podporu Únie v rámci nástroja sú 
oprávnené len projekty, ktoré prispievajú 
k cieľom uvedeným v článku 3 a ktoré 
spĺňajú všetky tieto podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z úsilia 
o dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030 a z procesu 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050 
a prispievajú k cieľom a potrebám území 
identifikovaných v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
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na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Paolo Borchia

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) projekty majú merateľný vplyv na 
riešenie závažných sociálnych 
a hospodárskych výziev a výziev v oblasti 
energetickej bezpečnosti vyplývajúcich 
z procesu energetickej transformácie a sú 
prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) projekty môžu preukázať, že 
dodržiavajú zásadu „nespôsobiť 
významnú škodu“, nevedú k blokovaniu 
aktív s vysokými emisiami uhlíka 
a nebránia zavádzaniu alternatív 
s nulovými emisiami uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) náklady na projekty súvisiace so 
sumou grantu, ak sa poskytuje, nie sú 
podporované v rámci žiadnych iných 
programov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
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Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) projekty nevytvárajú dostatočný tok 
vlastných príjmov, ktoré by v rovnakom 
časovom rámci alebo v rovnakom rozsahu 
umožnili ich financovanie bez podpory 
Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) súčasti projektov, ako sú štúdie, 
softvérové nástroje a architektonické 
plány, sa vypracúvajú v súlade so zásadou 
otvoreného zdroja a sú verejne dostupné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
V súlade s článkom 8 ods. 1 písm. d) môže 
Komisia schváliť projekty, ktoré 
zabezpečujú diverzifikáciu a zaisťujú 
bezpečnosť dodávok energie pomocou 
prechodného nosiča energie, a ktoré už 
boli prijaté v rámci Fondu na spravodlivú 
transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na kritériá stanovené v článku Bez ohľadu na kritériá stanovené v článku 



PE657.176v01-00 48/61 AM\1212346SK.docx

SK

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

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

V súlade s článkom 129 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa každá osoba 
alebo subjekt prijímajúci finančné 
prostriedky Únie plne zúčastňuje na 
ochrane finančných záujmov Únie, 
pričom ako podmienku pre získanie 
finančných prostriedkov poskytuje 
zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi 
potrebné práva a prístup. Granty a úvery 
v rámci tohto nástroja sú oprávnené 
prijímať iba členské štáty, ktoré sa 
zúčastňujú na posilnenej spolupráci 
podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939, 
ktorým sa ustanovuje mandát európskeho 
prokurátora (EPPO).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 98
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
30 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 40 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Okrem dôvodov uvedených 
v článku 131 ods. 4 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a po konzultácii 
s finančným partnerom sa môže výška 
grantu pozastaviť, znížiť alebo môže 
Komisia dohodu o grante jednostranne 
vypovedať za týchto podmienok:

a) zníženie sa uplatní, ak sa do dvoch 
rokov odo dňa podpisu dohody o grante 
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nepodpíše ekonomicky najvýznamnejšia 
zmluva o dodaní tovaru, uskutočnení 
stavebných prác alebo poskytnutí služby 
v prípadoch, keď sa uzavretie takejto 
zmluvy predpokladá v dohode o grante 
alebo úvere;
b) pozastavenie sa uplatní, ak zodpovedné 
orgány EÚ, konkrétne OLAF alebo 
Európska prokuratúra, vedú 
administratívne alebo trestné 
vyšetrovanie;
c) vypovedanie dohody sa uplatní, ak sa 
v rámci auditov alebo vyšetrovania 
zodpovedných orgánov EÚ dospeje 
k záveru, že existuje dôkaz o nesprávnom 
hospodárení s finančnými prostriedkami, 
ako je podvod, korupcia alebo vysoká 
miera chybovosti;
d) vypovedanie dohody sa uplatní, ak 
niektorá z inštitúcií EÚ opätovne zistí 
všeobecné nedostatky v poskytovaní 
grantov alebo úverov v súvislosti 
s dodržiavaním zásady právneho štátu 
v členských štátoch alebo regiónoch, ktoré 
prijímajú finančné prostriedky EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa 
podpora Únie kombinuje s úverovými 
schémami a ak sa uzavretie zmluvy 
o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných 
prác alebo poskytnutí služby 
nepredpokladá.

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V takýchto prípadoch sa akékoľvek 
súvisiace sumy vyplatené po znížení, 
pozastavení alebo vypovedaní dohody 
Komisiou vymáhajú bez zbytočného 
odkladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 103
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia v súlade s článkom 17 prijme 
delegované akty s cieľom vypracovať 
pracovné programy v súlade s článkom 
110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
V pracovných programoch sa stanovia 
kritériá a podmienky oprávnenosti na 
výber projektov a stanovenie ich priorít. 
V týchto kritériách sa zohľadní prínos 
projektu k cieľom a potrebám 
identifikovaným v plánoch spravodlivej 
transformácie územia, ako aj prínos 
k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030 a cieľa 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, ako aj 
príslušné kritériá stanovené v [nariadení 
o taxonómii]. V pracovných programoch 
sa stanovia národné podiely na zdrojoch 
vrátane akýchkoľvek dodatočných zdrojov 
pre každý členský štát v súlade s článkom 
4 ods. 1 a článkom 6 ods. 2 tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
ročných pracovných programov 
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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.

vytvorených v súlade s článkom 110 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Komisia prijíma tieto pracovné programy 
prostredníctvom delegovaných aktov. 
Delegované akty sa prijímajú v súlade 
s článkom 17 tohto nariadenia. 
V pracovných programoch sa stanovia 
výzvy na predkladanie návrhov vrátane 
možnosti viazania všetkých národných 
podielov do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Výber iných finančných partnerov, než je 

EIB
Komisia prijme vykonávací akt v súlade 
s postupom uvedeným v článku 5 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011 s cieľom 
stanoviť podmienky a postupy výberových 
konaní pre finančných partnerov iných 
ako EIB. 
Podmienky oprávnenosti pre finančných 
partnerov iných, než je EIB, zohľadňujú 
ciele nástroja.
Pri výbere finančných partnerov Komisia 
zohľadňuje najmä ich schopnosť:
a) maximalizovať vplyv záruky EÚ 
prostredníctvom vlastných zdrojov; 
b) zabezpečiť primeranú geografickú 
diverzifikáciu nástroja a umožniť 
financovanie menších projektov; 
c) dôkladne realizovať požiadavky 
stanovené v článku 155 ods. 2 a článku 
155 ods. 3 nariadenia o rozpočtových 
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pravidlách týkajúce sa vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam, daňových 
podvodov, daňových únikov, prania 
špinavých peňazí, financovania terorizmu 
a nespolupracujúcich jurisdikcií; 
d) zabezpečiť transparentnosť a verejný 
prístup k informáciám o každom projekte; 
e) zabezpečiť konzistentnosť svojej 
úverovej politiky s cieľmi Únie v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030 
a s cieľom klimatickej neutrality; 
f) integrovať analýzu environmentálnych, 
klimatických, sociálnych faktorov 
a faktorov riadenia pri výbere a hodnotení 
projektov; Komisia uverejní výsledky 
výberu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Projekty financované v rámci 
tohto nástroja podliehajú preverovaniu 
a sledovaniu klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej 
udržateľnosti s cieľom minimalizovať 
škodlivé vplyvy a maximalizovať prínos 
pre klímu, životné prostredie a sociálny 
rozmer, ak aj pre ciele EÚ v oblasti klímy. 
Na tieto účely predkladatelia projektov 
žiadajúci o financovanie poskytujú 
náležité informácie na základe usmernení 
vypracovaných Komisiou. Z požiadaviek 
na preverovanie sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah vymedzený 
v usmerneniach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a
Transparentnosť

1. Príjemcovia zabezpečia maximálnu 
transparentnosť týkajúcu sa akcií 
a finančných tokov v rámci tohto nástroja 
pre širokú verejnosť a zároveň zverejnia 
online zoznam príjemcov finančnej 
podpory v strojovo čitateľnom formáte; 
2. Príjemcovia v súlade so smernicou 
(EÚ) 2019/1024 o otvorených dátach 
a opakovanom použití informácií 
verejného sektora sprístupnia všetky 
relevantné informácie týkajúce sa ich 
projektov, a to v štandardizovanom 
a porovnateľnom otvorenom a strojovo 
čitateľnom formáte vo verejne prístupnom 
úradnom registri, okrem iného vrátane: 
návrhov projektov, vyhlásení 
o neexistujúcom konflikte záujmov, 
zápisníc zo schôdzí, posúdení vplyvu, 
zmlúv a hodnotiacich a audítorských 
správ. Všetky verejné zákazky sa 
zverejňujú na Portáli otvorených dát 
Európskej únie;
3. Všetky zverejnené údaje by mali byť 
prístupné na neurčitý čas. Inštitúcie Únie 
a členské štáty by mali poskytnúť pomoc 
pri zavádzaní logistických opatrení 
s cieľom zabezpečiť, aby boli všetky tieto 
údaje k dispozícii pre širokú verejnosť aj 
po tom, ako príjemcovi zanikne nárok na 
podporu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Priebežné hodnotenie nástroja sa 
vykoná do 30. júna 2025. Očakáva sa, že 
dovtedy budú k dispozícii dostatočné 
informácie o implementácii nástroja. 
V hodnotení sa predovšetkým preukáže, 
ako podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja prispela k riešeniu potrieb území, 
ktoré implementujú plány spravodlivej 
transformácie územia. V hodnotení sa 
takisto preukáže, ako podpora Únie 
poskytovaná v rámci nástroja prispela 
k plneniu cieľov politiky EÚ v oblasti 
udržateľnosti, najmä cieľov v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030 
a prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstva najneskôr do roku 2040.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 110
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V hodnotení sa zároveň uvedie, 
ako podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja prispela k dosahovaniu cieľov 
politiky EÚ v oblasti udržateľnosti, najmä 
cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky 
do roku 2030 a prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie do roku 
2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

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 vykonáva Európsky dvor 
audítorov v súlade s článkom 287 ZFEÚ. 
Okrem povinnej výročnej audítorskej 
správy Európsky dvor audítorov vydáva 
osobitnú správu o vykonávaní tohto 
nástroja [po ... rokoch od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Finanční partneri a príjemcovia 
poskytnú Komisii, Európskemu dvoru 
audítorov a všetkým ostatným určeným 
audítorom všetky dostupné dokumenty 
a informácie, ktoré tieto orgány potrebujú 
na plnenie svojich povinností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Finanční partneri zverejnia všetky 
relevantné informácie vrátane zoznamu 
konečných príjemcov o každom 
financovanom projekte a tieto informácie 
sprístupnia na svojom webovom sídle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia po vypracovaní 
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akýchkoľvek stanovísk k projektom 
vybratým/financovaným v rámci tohto 
nástroja tieto stanoviská zverejní v súlade 
s postupom stanoveným v článku 19 o 
štatúte EIB.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Príloha I – bod A – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Príloha I – bod C – zarážka 4

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Zníženie emisií skleníkových 
plynov

7. Zníženie emisií skleníkových 
plynov, kde je to možné, na účely výpočtu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Počet udržaných pracovných miest

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Počet novovytvorených 
pracovných miest

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7c. Vplyv na HDP na podporenom 
území

Or. en


