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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o Európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 
európsky ekologický dohovor)1, 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 so zámerom splniť účinne a 
spravodlivo do roku 2030 klimatické a 
energetické ciele Únie a do roku 2050 
dosiahnuť jej klimatickú neutralitu bolo 
v Európskej zelenej dohode oznámené 
vytvorenie Mechanizmu spravodlivej 
transformácie, ktorý má poskytnúť 
podporu a prostriedky na riešenie 
problému zmeny klímy a zároveň 
zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. 
Práve najzraniteľnejšie regióny a osoby sú 
najviac vystavené škodlivým účinkom 
zmeny klímy a zhoršovania životného 
prostredia, ktoré vedú k vyľudňovaniu 
postihnutých regiónov. Riadenie tejto 
transformácie si zároveň vyžaduje 
významné štrukturálne zmeny, ktoré 
nebude možné uskutočniť bez masívnych 
finančných prostriedkov Únie, a pokým 
členské štáty majú odlišné východiskové 
pozície, energetickú transformáciu 
smerom ku klimatickej neutralite je ťažšie 
uskutočniť v najmenej rozvinutých 
regiónoch, najvzdialenejších regiónoch, 
horských regiónoch, na ostrovoch a v 
riedko osídlených, vidieckych, vzdialených 
a geograficky znevýhodnených oblastiach 
s malým počtom obyvateľov.  
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__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia 14. januára 2020 prijala 
oznámenie o investičnom pláne európskej 
zelenej dohody2, 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 dohody2, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý sa zameriava na tie regióny, ľudí 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou 
postihnuté najviac vzhľadom na svoju 
závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 
priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií 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 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu 
14. januára 20203. V záujme lepšieho 
programovania a implementácie fondu sa 
majú prijať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu 
14. januára 20203. V záujme lepšieho 
programovania a implementácie fondu sa 
majú prijať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
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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.

stanovia kľúčové kroky a harmonogram 
procesu transformácie smerom k 
dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy 
do roku 2030, vymedzených v článku 2 
ods. 11 nariadenia (EÚ) 2018/19993a, 
a identifikujú sa územia, ktoré sú najviac 
postihnuté prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo do roku 2050 
a majú menšiu kapacitu na riešenie výziev 
súvisiacich so sociálnou a 
environmentálnou transformáciou. Zásada 
partnerstva by sa mala uplatňovať na 
prípravu, vykonávanie, monitorovanie a 
hodnotenie plánov spravodlivej 
transformácie územia, ako sa uvádza v 
článku [7] nariadenia [nariadenie o FST].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, 
smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 
2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, 
s. 1).

Pozmeňujúci návrh 4

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 

(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 
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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.

z výziev súvisiacich s transformáciou, 
ktoré sú opísané v plánoch spravodlivej 
transformácie územia prijatých Komisiou, 
a mali by byť v súlade s 
charakteristickými znakmi a potenciálom 
územia, ktoré sa má rozvíjať. Plánované 
činnosti zamerané na podporu by mali byť 
v súlade s činnosťami podporovanými v 
rámci zvyšných dvoch pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie, 
mali by ich dopĺňať a zabezpečovať v 
súvislosti s nimi synergický účinok. 
Takéto činnosti by mali byť tiež v súlade s 
cieľmi znižovania emisií do roku 2030 a 
mali by byť zamerané na dosiahnutie 
klimaticky neutrálneho hospodárstva do 
roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území najviac postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb súvisiacich 
s prechodom k splneniu cieľov Únie 
v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 
a klimaticky neutrálnemu hospodárstvu 
do roku 2050, ako sa uvádza v plánoch 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporované investície môžu zahŕňať 
inteligentné energetické systémy, 
dekarbonizovanú dopravnú infraštruktúru, 
ktorá je šetrná k životnému prostrediu, 
hospodárne siete diaľkového vykurovania, 
inteligentnú a udržateľnú mobilitu s 
nulovými emisiami, investície do 
výskumných a inovačných činností, a to aj 
na univerzitách a vo verejných 
výskumných inštitúciách, podporu 
transferu pokročilých technológií 
pripravených na uvedenie na trh, 
investície do digitalizácie, digitálnej 
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katastrofám. Komplexný investičný prístup 
by sa mal uprednostňovať najmä v prípade 
území, ktoré majú významné 
transformačné potreby. Podporovať by sa 
mohli aj investície do iných odvetví, 
pokiaľ sú v súlade s prijatými plánmi 
spravodlivej transformácie územia. 
Podporou investícií, ktoré nevytvárajú 
dostatočné príjmy, sa nástroj zameriava na 
to, aby subjekty verejného sektora 
dostávali dodatočné potrebné zdroje na 
riešenie sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, sa môže použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

inovácie a digitálnej pripojiteľnosti 
vrátane digitálneho a presného 
poľnohospodárstva, nakladanie s odpadmi 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva, znižovanie emisií 
skleníkových plynov, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, boj proti vyľudňovaniu, 
obnovu a dekontamináciu pôdy, keď 
nemožno uplatniť zásadu „znečisťovateľ 
platí“, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania a tiež digitálne 
pokrytie regiónov a zlepšenie 
širokopásmových pripojení. Všetky 
financované projekty by mali byť v súlade 
s cieľmi v oblasti klímy stanovenými na 
rok 2030, takže Komisia by mala 
preskúmať, či sú tieto projekty primerané 
s ohľadom na cieľ týkajúci sa znižovania 
emisií. Vývoj v oblasti infraštruktúry môže 
zahŕňať aj riešenia vedúce k jej väčšej 
odolnosti proti katastrofám a koordináciu 
kapacít v oblasti reakcie na krízu, najmä v 
tých regiónoch, ktoré boli v posledných 
rokoch výrazne zasiahnuté extrémnymi 
výkyvmi počasia. 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, ktoré 
boli zasiahnuté klimatickou 
transformáciou a nemohli využívať prvý 
pilier Mechanizmu spravodlivej 
transformácie, ktorým je Fond na 
spravodlivú transformáciu, ak 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. Príslušné 
miestne a regionálne orgány, hospodárski 
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a sociálni partneri a občianska 
spoločnosť dotknutých území by mali byť 
zapojené do procesu identifikácie 
investícií podporovaných nástrojom v 
súlade so zásadou partnerstva stanovenou 
v článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové 
VN]. Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, by sa mala použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností. Mali by sa 
zohľadniť aj ničivé dôsledky ochorenia 
COVID-19 v mnohých regiónoch Únie, 
ako aj nerovnomerný vplyv vírusu, aby sa 
zabezpečilo, že podpora pôjde do najviac 
postihnutých regiónov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V rámci úsilia o zvýšenie 
hospodárskej, územnej a sociálnej 
súdržnosti by mal nástroj prispievať aj 
k odstráneniu nerovností, podpore rodovej 
rovnosti a začleneniu rodového hľadiska, 
ako aj k boju proti diskriminácii na 
základe pohlavia, rasy alebo etnického 
pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie, ako sa stanovuje v 
článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), 
článku 10 ZFEÚ a článku 21 Charty 
základných práv Európskej únie. Všetky 
zainteresované strany zapojené do 
všetkých štádií zavádzania tohto nástroja 
by sa mali zaviazať k podpore rovnosti a 
mali by najmä zabezpečiť, aby sa 
zohľadnil vplyv na ženy, keďže práve tie 
sú neprimerane zasiahnuté zmenami 
klímy a procesom transformácie.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Mali by sa zabezpečiť aj zdroje na 
poradenskú podporu s cieľom podporiť 
prípravu, rozvoj a implementáciu 
projektov.

(12) Mali by sa zabezpečiť aj zdroje na 
poradenskú podporu a odborné znalosti 
s cieľom podporiť prípravu, rozvoj 
a implementáciu projektov.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Na zosúladenie tohto cieľa 
s potrebou optimalizovať hospodársky 
vplyv nástroja a jeho implementáciu by 
však tieto národné alokácie nemali byť 
vyčlenené dlhšie než do 31. decembra 
2024. Po tomto dátume by sa zvyšné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na grantovú 
zložku, mali poskytovať bez akéhokoľvek 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni 
Únie, pričom by sa mala zabezpečiť 
predvídateľnosť pre investície a mal by sa 
uplatňovať prístup založený na potrebách 
a regionálnej konvergencii.

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
využívať grantovú zložku, by sa mal 
vytvoriť mechanizmus na stanovenie 
vyčlenených národných podielov, ktoré sa 
musia v prvej fáze dodržať, a to na základe 
distribučného kľúča navrhnutého 
v nariadení o Fonde na spravodlivú 
transformáciu. Treba zohľadniť potreby 
menej rozvinutých regiónov, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
.../... [nové VN]. 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 v 
zmysle prístupu založeného na potrebách 
a podporovať by sa mala hospodárska, 
sociálna a územná súdržnosť s tým, že by 
sa malo v prvom rade prihliadať na menej 
rozvinuté regióny, ktoré majú vo vzťahu k 
verejným investíciám nižšie kapacity.
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Pozmeňujúci návrh 9

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 
mali zohľadniť príslušné kritériá 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) ... 
/...  [nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií], 
schopnosť projektu splniť ciele spojené s 
rozvojovými potrebami uvedené v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, prínos 
pre dosiahnutie cieľov Únie v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030 a jej 
energetickej neutrality do roku 2050, 
celkový cieľ podpory regionálnej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a 
zmenšovanie rozdielov v rozvoji medzi 
regiónmi a význam grantovej zložky pre 
životaschopnosť projektu, ako aj 
odhodlanie členských štátov vo vzťahu k 
cieľom v oblasti klímy stanoveným v 
Európskej zelenej dohode. Komisia by 
mala zabezpečiť, aby sa v pracovnom 
programe zohľadňovala a podporovala 
rodová rovnosť a začleňovanie rodového 
hľadiska. Podpora Únie stanovená týmto 
nariadením by sa preto mala poskytovať 
len tým členským štátom, ktoré majú 
prijatý aspoň jeden plán spravodlivej 
transformácie územia. V pracovnom 
programe a vo výzvach na predkladanie 
návrhov sa zohľadnia aj plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré členské štáty 
predložili s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
a konzistentnosť v rámci rôznych pilierov 
mechanizmu.
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Pozmeňujúci návrh 10

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 
investícií, sadzby grantov uplatňované na 
úvery poskytované takýmto subjektom by 
mali byť pomerne vyššie.

(16) Keďže grantová zložka by mala 
odzrkadľovať rozdielne rozvojové potreby 
regiónov v členských štátoch, ako aj to, 
ako tieto regióny dodržiavajú ciele 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
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], v najvzdialenejších 
regiónoch vymedzených v článku 349 
ZFEÚ a vo vidieckych, riedko osídlených 
a vyľudnených oblastiach majú vo 
všeobecnosti nižšiu kapacitu verejných 
investícií, sadzby grantov uplatňované na 
úvery poskytované takýmto subjektom by 
mali byť pomerne vyššie.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom urýchliť implementáciu 
a zabezpečiť, aby sa zdroje využívali včas, 
by sa v tomto nariadení mali stanoviť 
osobitné záruky, ktoré by sa mali zahrnúť 
do dohôd o grante. Vzhľadom na tento cieľ 
by Komisia v súlade so zásadou 
proporcionality mala byť schopná 
v prípade závažného nedostatočného 
pokroku pri implementácii projektu znížiť 
alebo ukončiť akúkoľvek podporu Únie. 
Pravidlá plnenia rozpočtu Únie sa 
stanovujú v nariadení o rozpočtových 
pravidlách. S cieľom zabezpečiť súdržnosť 
pri implementácii programov financovania 
Únie by sa nariadenie o rozpočtových 
pravidlách malo vzťahovať aj na grantovú 
zložku a na zdroje určené na poradenskú 

(18) S cieľom urýchliť implementáciu 
a zabezpečiť, aby sa zdroje využívali včas, 
by sa v tomto nariadení mali stanoviť 
osobitné záruky, ktoré by sa mali zahrnúť 
do dohôd o grante. Vzhľadom na tento cieľ 
by Komisia v súlade so zásadou 
proporcionality mala mať možnosť 
v prípade závažného nedostatku pokroku 
pri implementácii projektu, ako aj v 
prípade nesplnenia stanovených cieľov v 
oblasti znižovania emisií obmedziť alebo 
ukončiť akúkoľvek podporu Únie. Po 
informovaní príslušného členského štátu 
o obmedzení alebo ukončení podpory 
Únie by Komisia mala Rade a 
Európskemu parlamentu oznámiť dôvody 
takéhoto obmedzenia alebo ukončenia. 
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podporu poskytovanú v rámci tohto 
nástroja.

Pravidlá plnenia rozpočtu Únie sa 
stanovujú v nariadení o rozpočtových 
pravidlách. S cieľom zabezpečiť súdržnosť 
pri implementácii programov financovania 
Únie by sa nariadenie o rozpočtových 
pravidlách malo vzťahovať aj na grantovú 
zložku a na zdroje určené na poradenskú 
podporu poskytovanú v rámci tohto 
nástroja.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 a nariadeniami Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, (Euratom, ES) 
č. 2185/96 a (EÚ) 2017/1939 majú byť 
finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania správnych sankcií. Najmä 
Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) môže v súlade s nariadením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadením 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013 vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii 
alebo k akejkoľvek inej nezákonnej 
činnosti poškodzujúcej finančné záujmy 
Únie. Európska prokuratúra (EPPO) môže 
v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 
vyšetrovať a stíhať podvody poškodzujúce 
finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/1371. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 

(19) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 a nariadeniami Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, (Euratom, ES) 
č. 2185/96 a (EÚ) 2017/1939 majú byť 
finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania správnych sankcií. Všetky 
zistené nezrovnalosti by sa mali oznámiť 
Európskemu parlamentu a Rade. Najmä 
Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) môže v súlade s nariadením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadením 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013 vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii 
alebo k akejkoľvek inej nezákonnej 
činnosti poškodzujúcej finančné záujmy 
Únie. Európska prokuratúra (EPPO) môže 
v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 
vyšetrovať a stíhať podvody poškodzujúce 
finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/1371. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
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spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie a udeliť potrebné práva 
a prístup Komisii, úradu OLAF, Európskej 
prokuratúre v súvislosti s členskými štátmi 
zúčastňujúcimi sa na posilnenej spolupráci 
podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939 
a Európskemu dvoru audítorov (EDA) 
a zabezpečiť, aby im rovnocenné práva 
udelili všetky tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie.

alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie a udeliť potrebné práva 
a prístup Komisii, úradu OLAF, Európskej 
prokuratúre v súvislosti s členskými štátmi 
zúčastňujúcimi sa na posilnenej spolupráci 
podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939 
a Európskemu dvoru audítorov (EDA) 
a zabezpečiť, aby im rovnocenné práva 
udelili všetky tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V záujme stanovenia vhodného 
finančného rámca pre grantovú zložku 
tohto nástroja do 31. decembra 2024 by sa 
mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci s cieľom stanoviť dostupné 
národné alokácie vyjadrené ako podiely 
na celkovom finančnom krytí nástroja pre 
každý členský štát v súlade s metodikou 
stanovenou v prílohe I k nariadeniu 
[nariadenie o FST]. Vykonávacie 
právomoci by sa mali udeliť bez 
komitologických postupov, keďže tieto 
podiely sa odvodzujú priamo z uplatnenia 
vopred stanovenej metodiky výpočtu.

21) V záujme stanovenia vhodného 
finančného rámca pre grantovú zložku 
tohto nástroja do 31. decembra 2024 by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o stanovenie dostupných 
národných alokácií vyjadrených ako 
podiely na celkovom finančnom krytí 
nástroja pre každý členský štát. 

Pozmeňujúci návrh 14

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 

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

transformácie, ktorý súvisí s úsilím o 
splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky a 
klímy do roku 2030 a dosiahnutie 
klimaticky neutrálneho hospodárstva do 
roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 15

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 verejno-súkromného 
partnerstva alebo inej verejnej služby, 
s ktorým bola v rámci nástroja podpísaná 
dohoda o grante;

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný v súlade 
s článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] 
a schválený Komisiou;

5 „plán spravodlivej transformácie 
územia“ je plán vypracovaný v súlade s 
článkom 7 nariadenia [nariadenie o FST] a 
v súlade so zásadou partnerstva 
stanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) ... 
/... [nové VN] a schválený Komisiou;

Pozmeňujúci návrh 17

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, 

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

hospodárstvo, v prospech území Únie 
identifikovaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia vypracovaných 
členskými štátmi v súlade s článkom 7 
nariadenia [nariadenie o FST] a prispieť k 
dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy a 
energetiky do roku 2030 a klimatickej 
neutrality do roku 2050 v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh 18

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 
environmentálne udržateľných projektov, 
ktoré nevytvárajú dostatočný tok vlastných 
príjmov a ktoré by bez grantovej zložky 
podpory z rozpočtu Únie neboli 
financované. Osobitná pozornosť sa 
venuje menej rozvinutým regiónom, ako 
sa uvádza v článku [102 ods. 2] 
nariadenia .../... [nové VN]. 
Tento nástroj tiež podporí prechod na 
klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a ekonomicky a sociálne 
spravodlivé hospodárstvo, ktoré zaručí 
sociálnu súdržnosť medzi územiami Únie.

Pozmeňujúci návrh 19

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 

3. Pri dosahovaní špecifického cieľa 
uvedeného v odseku 2 sa toto nariadenie 
zároveň v príslušných prípadoch 
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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].

zameriava na poskytovanie poradenskej 
podpory a odborných znalostí pri príprave, 
rozvoji a implementácii oprávnených 
projektov. 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].

Pozmeňujúci návrh 20

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, informačné, komunikačné, 
reklamné a hodnotiace činnosti vrátane 
podnikových informačných 
a technologických systémov, ako aj na 
administratívne výdavky a poplatky 
finančných partnerov.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Prístup k zdrojom

1. Prístup k nástroju je podmienený 
prijatím vnútroštátneho cieľa 
zameraného na dosiahnutie klimatickej 
neutrality do roku 2050. Tým členským 
štátom, ktoré doposiaľ neprijali národný 
cieľ v oblasti klimatickej neutrality, sa 
uvoľní len 50 % ich národnej alokácie a 
zostávajúcich 50 % sa sprístupní až po 
jeho prijatí.
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2. Prístup k nástroju je podmienený 
dodržiavaním zásad právneho štátu, čo je 
základný predpoklad riadneho finančného 
hospodárenia a účinného financovania z 
prostriedkov EÚ, ako aj dodržiavaním 
ľudských práv vrátane práv menšín, ako 
sú práva LGBTI osôb, ktoré sú vo 
viacerých členských štátoch, v ktorých sa 
vytvárajú zóny bez LGBTI, narušované. 
Komisia zamietne žiadosti miestnych 
orgánov, ktoré prijali vyhlásenia o 
vytvorení zón bez LGBTI.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených od 1. januára 2025 sa podpora 
Únie pre oprávnené projekty poskytuje bez 
vopred alokovaného národného podielu 
a na konkurenčnom základe na úrovni Únie 
až do vyčerpania zvyšných zdrojov. Pri 
udeľovaní takýchto grantov sa 
uprednostnia menej rozvinuté regióny, 
ako sa uvádza v článku [102 ods. 2] 
nariadenia .../… [nové VN], a zohľadní sa 
potreba zabezpečiť predvídateľnosť 
investícií a podpora regionálnej 
konvergencie.

Pozmeňujúci návrh 23

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 

4. Komisia je splnomocnená prijať v 
súlade s článkom 17 delegované akty, 
v ktorých formou percentuálneho podielu 
na celkových dostupných zdrojoch pre 
každý členský štát stanoví príslušné 
podiely na základe metodiky uvedenej 
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podielu na celkových dostupných 
zdrojoch. 

v prílohe I k nariadeniu [nariadenie o FST] 
a prerozdeľovacieho faktora, ktorý 
zohľadňuje potreby menej rozvinutých 
regiónov, ako sa uvádza v článku [102 
ods. 2] nariadenia .../… [nové VN]. 

Pozmeňujúci návrh 24

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, demografických alebo 
environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky 
do roku 2030 a klimatickej neutrality do 
roku 2050 a sú prínosom pre územia 
identifikované v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď sa na týchto 
územiach nevykonávajú;

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) projekty sú environmentálne 
udržateľné v súlade kritériami 
stanovenými v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 14a;

____________________
14a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o 
vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 
2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 
13).



AD\1214782SK.docx 19/26 PE658.810v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) projekty nedostávajú podporu alebo 
dostávajú nedostatočnú podporu v rámci 
iných programov Únie;

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) projekty nepodporujú činnosti 
vylúčené podľa článku [5] nariadenia 
(EÚ) .../... [nariadenie o FST].

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) projekty obsahujú záruku, že v 
rámci nich nedôjde k žiadnemu presunu 
pracovných miest, kapitálu ani výrobných 
procesov z jedného členského štátu do 
druhého.

Pozmeňujúci návrh 29

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 

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, 
stanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200314b, 
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uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 20 % výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], a v prípade regiónov v procese 
prechodu s HDP medzi 75 a 100 % 
priemerného HDP EÚ27, ktoré boli vo 
finančnom výhľade na roky 2014 – 2020 
klasifikované ako „zaostávajúce regióny“, 
ako aj v prípade projektov vykonávaných 
v najvzdialenejších regiónoch 
vymedzených v článku 349 ZFEÚ, nesmie 
výška grantu presiahnuť 25 % výšky úveru 
poskytnutého finančným partnerom.

__________________
14b Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2

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 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. Výška grantu sa môže znížiť 
alebo dohoda o grante môže byť 
vypovedaná, ak sa pri preskúmaní v 
polovici trvania zistí nesúlad s cieľmi 
stanovenými v článku 3 nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených v 
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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.

súlade s článkom 110 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. Komisia je 
splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 17, ktorými zavedie 
takéto pracovné programy. V pracovných 
programoch sa stanovia podmienky 
oprávnenosti a kritériá na vyhodnotenie 
ponúk, pričom sa zohľadnia príslušné 
kritériá stanovené v nariadení (EÚ) 
2020/852, schopnosť projektu splniť ciele 
a rozvojové potreby uvedené v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, 
príspevok k dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a 
klimatickej neutrality do roku 2050, 
celkový cieľ podpory regionálnej a 
územnej konvergencie a význam grantovej 
zložky pre životaschopnosť projektu. 
Komisia zabezpečí, aby sa v pracovnom 
programe zohľadňovala a presadzovala 
rodová rovnosť, ako aj integrácia 
rodového hľadiska. V pracovných 
programoch sa stanovia národné podiely na 
zdrojoch vrátane akýchkoľvek 
dodatočných zdrojov pre každý členský 
štát v súlade s článkom 4 ods. 1 
a článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 15 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie Hodnotenie a revízia

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na konci obdobia implementácie 
a najneskôr 31. decembra 2031 sa 
vypracuje záverečná hodnotiaca správa 
o výsledkoch a dlhodobom vplyve nástroja.

3. Na konci obdobia implementácie 
a najneskôr 31. decembra 2031 sa 
Európskemu parlamentu a Rade predloží 
záverečná hodnotiaca správa o výsledkoch 
a dlhodobom vplyve nástroja s cieľom 
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zistiť, či financované projekty prispeli k 
riešeniu hospodárskych, sociálnych, 
demografických a environmentálnych 
výziev príslušných regiónov. V rámci 
záverečného hodnotenia sa posúdi prínos 
nástroja k dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a 
klimatickej neutrality do roku 2050, ako 
aj sociálny a hospodársky dosah podpory 
poskytovanej v rámci nástroja vrátane 
dosahu na podporu rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje 
do 31. decembra 2028.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 6, 13 a 14 sa Komisii 
udeľuje do 31.decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článkoch 6, 13 a 14 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prijímatelia a finanční partneri 
zabezpečia zviditeľnenie podpory Únie 
poskytovanej v rámci nástroja, najmä pri 
propagácii projektov a ich výsledkov, a to 
poskytovaním cielených informácií 
rôznym cieľovým skupinám vrátane médií 
a verejnosti.

1. Prijímatelia a finanční partneri 
zabezpečia s podporou vnútroštátnych a 
regionálnych orgánov zviditeľnenie 
podpory Únie poskytovanej v rámci 
nástroja, najmä pri propagácii projektov 
a ich výsledkov, a to poskytovaním 
špecifických informácií rôznym cieľovým 
skupinám využitím rôznych 
komunikačných kanálov vrátane médií, 
sociálnych médií a verejnosti.
Informácie o podpore Únie sa poskytujú 
zrozumiteľne, prístupne a pútavo využitím 
rôznych komunikačných kanálov.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva informačné 
a komunikačné akcie týkajúce sa nástroja, 
financovaných projektov a ich výsledkov. 
Finančné zdroje alokované na nástroj 
takisto prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 3.

2. Komisia vykonáva informačné 
a komunikačné akcie týkajúce sa nástroja, 
zabezpečuje transparentnosť a prístup 
verejnosti k informáciám o všetkých 
financovaných projektoch a ich výsledkoch 
a zisťuje účinnosť správ. Finančné zdroje 
pridelené tomuto nástroju sa používajú aj 
na podporu inštitucionálnej komunikácie 
o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 
týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Zastavenie vyľudňovania v 
regiónoch postihnutých transformáciou v 
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súvislosti so zmenou klímy 
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