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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh vytvoriť úverový nástroj pre 
verejný sektor ustanovený v tomto návrhu. Verejný sektor má v procese presadzovania 
prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie osobitné miesto. Je potrebné uznať, že 
jeho zložky, napríklad sociálne investície, rekultivácia pôdy a zmierňovanie energetickej 
chudoby, prinášajú hodnotu aj mimo krátkodobej finančnej návratnosti a vyžadujú si osobitné 
zaobchádzanie. Jednou z kľúčových úloh verejného sektora je zasiahnuť, keď zlyháva trh. 

Osobitnú pozornosť treba venovať regiónom, ktoré sú historicky veľmi závislé od ťažby 
uhlia. Uhoľné banské regióny majú pevne zakorenené a vzájomne prepojené komunity. Uhlie 
je významnou hybnou silou hospodárstva a poskytuje pracovné miesta približne 230 000 
ľuďom v baniach a elektrárňach v 31 regiónoch v 11 členských štátoch EÚ. Zatvorenie baní 
predstavuje pre tieto regióny značný tlak na spoločnosť. Vzhľadom na často používané motto 
„na nikoho nezabudnúť“ je spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko pevne 
presvedčená, že občania žijúci v týchto oblastiach si zasluhujú osobitnú pozornosť.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že úverový nástroj pre 
verejný sektor by mal byť veľmi pružný a umožňovať financovanie širokej škály investícií 
reagujúcich na sociálne, environmentálne a hospodárske výzvy a výzvy v oblasti energetickej 
bezpečnosti. V ustanoveniach nariadenia by sa mala zohľadniť skutočnosť, že proces 
transformácie v jednotlivých členských štátoch a ich regiónoch začína z rôznych 
východiskových bodov, a preto by sa malo umožniť financovanie nákladovo efektívnych 
transformačných technológií. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhla niekoľko kľúčových pozmeňujúcich 
návrhov, najmä s cieľom objasniť znenie ustanovení.

Po prvé, objasnila sa definícia prijímateľa. Pojem „právny subjekt verejného sektora“ 
odkazuje tak na subjekt zriadený ako verejnoprávny subjekt, ako aj na subjekty zriadené ako 
súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby. Zdá sa, že to vylučuje 
z rozsahu pôsobnosti podniky, ktoré formálne nie sú subjektmi verejného sektora, ale 
vykonávajú dôležité verejné úlohy, ako je nakladanie s odpadom, recyklácia, mestské 
osvetlenie atď. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že takéto 
vylúčenie nie je odôvodnené a bránilo by realizácii množstva veľmi dôležitých projektov vo 
verejnom záujme, a navrhuje príslušnú zmenu. Vzhľadom na to, že vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch neexistuje jednotné vymedzenie a chápanie pojmu „poverenie 
vykonávaním verejnej služby“, jasne sa uviedlo, že skutočnosť, že sa vstupuje do verejno-
súkromného partnerstva s verejným orgánom, by mala predstavovať poverenie vykonávaním 
verejnej služby. Týmto spôsobom sa vyriešila nejednoznačnosť, pokiaľ ide o to, či musí 
súkromný subjekt plniť verejnú službu vo všeobecnosti, t. j. pred a mimo PPP, alebo či 
naopak skutočnosť, že sa vstupuje do PPP s verejným orgánom, predstavuje poverenie 
vykonávaním verejnej služby. 

Po druhé, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zdôraznila potrebu širokej škály 
investícií, na ktoré sa má nástroj vzťahovať. Bude potrebné riešiť širšie potreby rozvoja 
vyplývajúce z procesu transformácie a podrobne uvedené v plánoch spravodlivej 
transformácie územia.  S cieľom podporiť nové hospodárske činnosti, ktoré by nahradili tie, 
ktoré sa postupne ukončujú v dôsledku ambicióznych politík EÚ v oblasti klímy, a posilniť 
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hospodársku diverzifikáciu dotknutých území by sa tento nástroj mal vzťahovať na širšiu 
škálu investícií v porovnaní s prvým pilierom. Širšie spektrum oprávnených investícií by 
malo odrážať osobitosti potrieb dotknutých regiónov vyjadrené v ich plánoch spravodlivej 
transformácie územia, napríklad v oblasti dopravy, odpadového hospodárstva, verejného 
osvetlenia, diaľkového vykurovania, distribúcie a prenosu energie. To by malo zahŕňať 
investície do zemného plynu ako pomocného zdroja pre obnoviteľné zdroje energie 
a efektívneho a cenovo dostupného spôsobu prechodu zo zdrojov s vyššími emisiami na iné 
palivo, ktorý prináša nízkoemisné riešenia pre hospodárstva a zabezpečuje, aby sa náklady na 
prechod udržali pod kontrolou.  

Po tretie, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že tretie strany by 
nemali rozhodovať o smerovaní politík EÚ, ktoré sú dohodnuté medzi všetkými členskými 
štátmi, a preto by ustanovenia tohto nariadenia mali mať prednosť pred úverovými politikami 
financujúcich partnerov vrátane EIB. Vzhľadom na rôznorodosť úverových politík finančných 
inštitúcií, ktoré často vylučujú určité druhy investícií, je preto dôležité zabezpečiť, aby mal 
nástroj administratívne dohody s rôznymi finančnými partnermi vrátane národných bánk tak, 
aby sa financovala rozsiahla sektorová škála potrebných verejných investícií plánovaných 
členskými štátmi v plánoch spravodlivej transformácie územia. Otvorený katalóg finančných 
partnerov umožní širšie spektrum použitia nástroja v členských štátoch a bude v súlade 
s doterajšou politikou Komisie, ktorá otvára možnosť zapojiť národné rozvojové banky do 
implementácie finančných nástrojov riadených priamo Európskou komisiou.

Po štvrté, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že projekty, ktoré 
sú prijímateľmi, by mali byť oprávnené na získanie podpory aj v rámci iných programov 
Únie. Odňatie tejto možnosti by mohlo viesť k nedostatku očakávanej absorpcie v menej 
rozvinutých regiónoch z dôvodu ťažkostí so spolufinancovaním.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre 
hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)9, v ktorom 
načrtla svoj plán na vytvorenie novej 
politiky rastu pre Európu a stanovila 
ambiciózne ciele na boj proti zmene klímy 
a za ochranu životného prostredia. 
V súlade s cieľom dosiahnuť do roku 2050 
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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.

klimatickú neutralitu EÚ účinným, 
spravodlivým a solidárnym spôsobom bolo 
v európskej zelenej dohode oznámené 
vytvorenie Mechanizmu spravodlivej 
transformácie, ktorý má poskytnúť 
prostriedky na riešenie výziev spojených s 
transformáciou, pričom zabezpečí, aby sa 
na nikoho nezabudlo. Práve 
najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia. Riadenie tejto transformácie si 
zároveň vyžaduje významné štrukturálne 
zmeny, na ktoré sú potrebné primerané 
investície.

__________________ __________________
9 COM(2019)0640 final. 9 COM(2019)0640 final.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so znením záverov Rady (december 2019, júl 2020).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Rozličné komunity a občania budú 
v závislosti od ich sociálnej, zemepisnej a 
historickej situácie ovplyvnené rôznymi 
spôsobmi. Nie všetky členské štáty, 
regióny a mestá začínajú 
s transformáciou z rovnakého 
východiskového bodu a líšia sa aj 
v schopnosti reagovať. Zároveň je dôležité 
uznať, že nie všetky regióny a komunity 
budú mať rovnaký prospech z prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a 
jeho sociálno-ekonomická stopa vrátane 
blahobytu a zamestnanosti sa bude líšiť v 
dôsledku širokej škály faktorov. Zvýšenie 
počtu pracovných príležitostí v prognóze 
transformácie je medzi rôzne regióny 



PE655.710v01-00 6/17 PA\1210437SK.docx

SK

rozdelené nerovnomerne, zatiaľ čo 
vytváranie pracovných miest v nových 
odvetviach nemusí byť časovo ani 
geograficky presne zosúladené so stratou 
pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Na úspech úsilia je potrebné riešiť 
problém premenlivej rýchlosti 
transformácie v Únii, pokiaľ ide o 
opatrenia v oblasti klímy, ale aj riziko 
rastúcich sociálno-ekonomických 
rozdielov medzi regiónmi a sociálny odpor 
negatívne ovplyvnených sociálnych 
skupín voči politikám v oblasti klímy. Je 
mimoriadne dôležité sústrediť úsilie na 
hospodársku transformáciu a revitalizáciu 
príslušných území (t. j. uhoľných 
regiónov) namiesto spoliehania sa na 
mobilitu pracovníkov, ktorá prináša riziko 
vyľudňovania a stagnácie celých 
regiónov. S cieľom zachovať súdržnosť 
medzi cieľmi transformácie a prioritami a 
cieľmi Únie, ako je zvýšenie počtu 
pracovných miest a znižovanie chudoby a 
nerovnosti, je potrebná primeraná 
finančná podpora na opatrenia a riešenia 
v záujme efektívnej a cenovo dostupnej 
energetickej transformácie a zmiernenie 
jej negatívnych sociálno-ekonomických 
účinkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne európskej 
zelenej dohody10, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny, 
komunity a odvetvia, ktoré sú 
transformáciou energetiky 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 
a vzhľadom na svoju štruktúru 
zamestnanosti, ale ktoré majú na 
financovanie investícií, ktoré si vyžadujú 
politiky Únie v oblasti klímy, 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)0021 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Verejný sektor má v procese 
presadzovania prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie osobitné 
miesto. Je potrebné uznať, že jeho zložky, 
napríklad obnoviteľné zdroje energie a 
širší nízkouhlíkový rozvoj, medzisektorové 
inovácie a sociálne investície, prinášajú 
hodnotu aj mimo krátkodobej finančnej 
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návratnosti a vyžadujú si osobitné 
zaobchádzanie. Jednou z kľúčových úloh 
verejného sektora je zasiahnuť, keď 
zlyháva trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širšiu škálu investícií než 
prvý pilier pod podmienkou, že tieto 
investície prispievajú k plneniu 
rozvojových potrieb pri prechode na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
opísaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. Podporované 
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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 transformáciu v súvislosti so 
zmenou klímy. 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.

investície môžu zahŕňať energetickú 
a dopravnú infraštruktúru, systémy 
diaľkového vykurovania, zelenú mobilitu, 
inteligentné nakladanie s odpadmi, čistú a 
nízkouhlíkovú 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. Investície do zemného plynu 
ako pomocného zdroja pre obnoviteľné 
zdroje energie (OZE) a efektívneho a 
cenovo dostupného spôsobu prechodu zo 
zdrojov s vyššími emisiami na iné palivo 
by mali priniesť nízkoemisné riešenia pre 
hospodárstva a zabezpečiť, aby sa náklady 
na transformáciu udržali pod kontrolou. 
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 potrebné 
dodatočné zdroje na riešenie sociálnych, 
hospodárskych, environmentálnych a 
energeticko-bezpečnostných výziev 
vyplývajúcich z adaptácie na transformáciu 
v súvislosti so zmenou klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Širšia škála investícií posilní účinnosť podpory v rámci FST a maximalizuje účinok týchto 
investícií, a to aj prostredníctvom dodatočných zdrojov, ktoré priláka.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Podporované investície, ktoré sa 
týkajú najmä energetickej efektívnosti, 
nakladania s odpadom a nakladania s 
odpadovými vodami, by sa mohli úspešne 
realizovať prostredníctvom verejno-
súkromných partnerstiev (PPP). Preto by 
sa mal nástroj vzťahovať na verejno-
súkromné partnerstvá. Súkromný subjekt, 
bez ohľadu na to, či patrí do verejného 
sektora, ktorý vstúpil do verejno-
súkromného partnerstva s verejným 
subjektom s cieľom realizovať projekt, 
ktorý spĺňa kritériá stanovené v tomto 
nariadení, by mal byť oprávneným 
prijímateľom nástroja. Skutočnosť, že 
vstupuje do verejno-súkromného 
partnerstva s verejným orgánom, by mala 
predstavovať poverenie vykonávaním 
verejnej služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Tretie strany by nemali 
ovplyvňovať smerovanie politík Únie, na 
ktorých sa dohodli členské štáty. V 
administratívnych dohodách podpísaných 
medzi Komisiou a finančným partnerom 
by sa mala stanoviť prednosť tohto 
nariadenia pred úverovou politikou 
daného partnera. Vzhľadom na 
rôznorodosť úverových politík finančných 
inštitúcií, ktoré často vylučujú určité 
druhy investícií, je preto dôležité 
zabezpečiť, aby mal nástroj 
administratívne dohody s rôznymi 
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finančnými partnermi vrátane národných 
bánk tak, aby sa financovala rozsiahla 
sektorová škála potrebných verejných 
investícií plánovaných členskými štátmi v 
plánoch spravodlivej transformácie 
územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Vzhľadom na relatívne nízku 
úroveň grantovej zložky by viaceré 
projekty mohli mať nedostatočný tok 
vlastných príjmov na to, aby ich bolo 
možné podporiť len z nástroja. To by 
mohlo viesť k nedostatku očakávanej 
absorpcie v menej rozvinutých regiónoch, 
kde by verejný sektor s nižšími príjmami 
mohol mať ťažkosti so 
spolufinancovaním. Preto by oprávnené 
projekty mali kombinovať podporu v 
rámci iných programov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

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 

(22) Cieľ tohto nariadenia, a to podporiť 
verejné investície na územiach najviac 
postihnutých prechodom ku klimatickej 
neutralite Únie 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 
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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,

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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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, hospodárskym a 
energeticko-bezpečnostným výzvam 
vyplývajúcim z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

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 
usadený v členskom štáte ako 
verejnoprávny subjekt alebo ako 
súkromnoprávny subjekt poverený 
vykonávaním verejno-súkromného 
partnerstva alebo inej verejnej služby, 
s ktorým bola v rámci nástroja podpísaná 
dohoda o grante;

Or. en
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Odôvodnenie

Pojem „právny subjekt verejného sektora“ odkazuje tak na subjekt zriadený ako 
verejnoprávny subjekt, ako aj na subjekty zriadené ako súkromnoprávne subjekty poverené 
vykonávaním verejnej služby. Z rozsahu pôsobnosti to vylučuje podniky mimo verejného 
sektora, ktoré vykonávajú verejné úlohy, ako je nakladanie s odpadom, recyklácia, mestské 
osvetlenie atď. Môže to tiež naznačovať, že v prípade verejno-súkromných partnerstiev by 
súkromné účelovo vytvorené subjekty (SPV), ktoré nie sú subjektmi verejného sektora, takisto 
neboli oprávnené. Takéto vylúčenie nie je odôvodnené a bránilo by realizácii množstva veľmi 
dôležitých projektov vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh 14

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, 
energeticko-bezpečnostné a 
environmentálne výzvy, ktoré vyplývajú 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie, v prospech území 
identifikovaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia vypracovaných 
členskými štátmi v súlade s článkom 7 
nariadenia [nariadenie o FST].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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 

2. Špecifickým cieľom nástroja je 
zvýšiť investície verejného sektora, ktoré 
podporujú opatrenia a riešenia v záujme 
spravodlivej, efektívnej a cenovo 
dostupnej energetickej transformácie a 
riešia rozvojové potreby regiónov 
identifikovaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia, a to uľahčovaním 
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podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované.

financovania projektov, ktoré nevytvárajú 
dostatočný tok vlastných príjmov a ktoré 
by bez grantovej zložky podpory 
z rozpočtu Únie neboli financované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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 a 
energeticko-bezpečnostných výziev 
vyplývajúcich z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
a sú prínosom pre územia identifikované 
v pláne spravodlivej transformácie územia, 
aj keď neprebiehajú na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

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 18

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 

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

subjekty usadené v členskom štáte ako 
verejnoprávny subjekt alebo ako 
súkromnoprávny subjekt poverený 
vykonávaním verejnej služby, napríklad 
subjekt poverený vykonávaním verejno-
súkromného partnerstva.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „právny subjekt verejného sektora“ odkazuje tak na subjekt zriadený ako 
verejnoprávny subjekt, ako aj na subjekty zriadené ako súkromnoprávne subjekty poverené 
vykonávaním verejnej služby. Z rozsahu pôsobnosti to vylučuje podniky mimo verejného 
sektora, ktoré vykonávajú verejné úlohy, ako je nakladanie s odpadom, recyklácia, mestské 
osvetlenie atď. Môže to tiež naznačovať, že v prípade verejno-súkromných partnerstiev by 
súkromné účelovo vytvorené subjekty (SPV), ktoré nie sú subjektmi verejného sektora, takisto 
neboli oprávnené. Takéto vylúčenie nie je odôvodnené a bránilo by realizácii množstva veľmi 
dôležitých projektov vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Výška grantu nesmie presiahnuť 
15 % výšky úveru, ktorý v rámci tohto 
nástroja poskytuje finančný partner. 
V prípade projektov nachádzajúcich sa na 
územiach v regiónoch úrovne NUTS 2, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 25 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom. V prípade projektov 
nachádzajúcich sa na územiach 
v regiónoch úrovne NUTS 2, ktorých 
HDP na obyvateľa je medzi 75 % a 100 % 
priemerného HDP EÚ27, ako sa uvádza 
v článku [102 ods. 2] nariadenia [nové 
VN], a ktoré boli v programovom období 
2014 – 2020 klasifikované ako menej 
rozvinuté regióny, nesmie výška grantu 
presiahnuť 25 % výšky úveru 
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poskytnutého finančným partnerom.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

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 znížiť alebo sa môže dohoda 
o grante vypovedať, ak sa do troch rokov 
odo dňa podpisu dohody o grante 
nepodpíše ekonomicky najvýznamnejšia 
zmluva o dodaní tovaru, uskutočnení 
stavebných prác alebo poskytnutí služby 
v prípadoch, keď sa uzavretie takejto 
zmluvy predpokladá v dohode o grante.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade zložitých dlhodobých projektov zahŕňajúcich mnohostrannú stratégiu uzatvárania 
zmlúv by dva roky nemuseli stačiť na dokončenie procesu dohody.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 17 na 
účely zmien prílohy II, pokiaľ ide o úpravu 
ukazovateľov uvedených v odseku 1.

3. Ak sa v priebežnom hodnotení 
uvedenom v článku 15 ods. 2 zistí, že 
ukazovatele uvedené v prílohe II 
neumožňujú riadne posúdenie nástroja, 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 17 na 
účely zmien prílohy II, pokiaľ ide o úpravu 
ukazovateľov uvedených v odseku 1.

Or. en
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