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Pozmeňujúci návrh 1
Krzysztof Hetman

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 
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)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 
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 a zatiaľ čo členské štáty majú 
odlišnú východiskovú pozíciu, najmenej 
rozvinuté regióny, najvzdialenejšie 
regióny, horské regióny, ostrovy, riedko 
osídlené, vidiecke, vzdialené a geograficky 
znevýhodnené oblasti s malým počtom 
obyvateľov sú tie oblasti, v ktorých je 
náročnejší prechod na klimatickú 
neutralitu.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Cristina Maestre Martín De Almagro
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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 
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)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 
s cieľmi v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030 a do roku 2050 účinnej 
a spravodlivej klimatickej neutrality 
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, ktoré si budú vyžadovať 
ambiciózne financovanie zo strany Únie.

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 3
Daniel Buda

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 

(1) Komisia prijala 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode (v 
danom oznámení označovanej ako 



AM\1212059SK.docx 5/73 PE655.979v01-00

SK

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 
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.

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 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý má 
poskytnúť podporu a 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, ktoré vedú k vyľudňovaniu 
postihnutých regiónov. Riadenie tejto 
transformácie si zároveň vyžaduje 
významné štrukturálne zmeny.

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 4
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

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 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 účinne 
a spravodlivo klimatickú neutralitu v Únii 
oznámené vytvorenie Mechanizmu 

(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 
s cieľom dosiahnuť účinne a spravodlivo 
do roku 2030 klimatické a energetické 
ciele Únie a do roku 2050 klimatickú 
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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.

neutralitu 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 5
Bronis Ropė

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 
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)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 
s cieľom dosiahnuť do roku 2040 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.
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_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Bronis Ropė

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 regióny, ľudia 
a odvetvia, ktoré sú transformáciou 
postihnuté najviac vzhľadom na svoju 
závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 
priemyselných postupov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale ktoré majú na financovanie potrebných 
investícií menšiu kapacitu. Mechanizmus 
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 7
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu 
14. januára 202011. 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 transformáciu 
14. januára 202011. V záujme lepšieho 
programovania a implementácie fondu sa 
majú prijať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
stanovia kľúčové kroky

a harmonogram procesu transformácie k 
dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy 
do roku 2030, ako sa uvádza v článku 2 
ods. 11 nariadenia (EÚ) 2018/1999 
a identifikujú sa územia, ktoré sú najviac 
postihnuté prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a majú menšiu 
kapacitu na riešenie výziev súvisiacich 
s transformáciou. Zásada partnerstva sa 
uplatňuje na prípravu, vykonávanie, 
monitorovanie a hodnotenie plánov 
spravodlivej transformácie územia, ako sa 
uvádza v článku [7] nariadenia 
[nariadenie o FST].

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Mathilde Androuët

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 

(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.
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územia, ktoré sú najviac postihnuté 
prechodom na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a majú menšiu kapacitu na 
riešenie výziev súvisiacich 
s transformáciou.

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 
prechodom na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a majú menšiu kapacitu na 
riešenie sociálnych a environmentálnych 
výziev súvisiacich s transformáciou.

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 10
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu 
14. januára 202011. 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 transformáciu 
14. januára 202011. 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 do roku 2050 a majú menšiu 
kapacitu na riešenie výziev súvisiacich 
s transformáciou.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 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, t. j. 
musia byť v súlade so znižovaním emisií 
do roku 2030 a zamerané na dosiahnutie 
klimaticky neutrálneho hospodárstva v 
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Únii do roku 2050.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 12
Daniel Buda

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 prijatých Komisiou, 
majúc na pamäti vlastnosti a potenciál 
oblasti, ktorá sa má rozvíjať. 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. ro

Pozmeňujúci návrh 13
Bronis Ropė

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 

(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 
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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.

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 zaistiť súčinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Pri implementácii nástroja by sa 
mali dodržiavať horizontálne princípy 
vymedzené v článku 3 Zmluvy o 
Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v 
článku 10 ZFEÚ vrátane zásad 
subsidiarity a proporcionality podľa 
článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu 
základných práv Európskej únie. Členské 
štáty by mali dodržiavať aj povinnosti 
vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím a zabezpečiť 
prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v 
súlade s právom Únie, ktorým sa 
harmonizujú požiadavky na prístupnosť 
výrobkov a služieb. Členské štáty a 
Komisia by sa mali zamerať na 
odstraňovanie nerovností a presadzovanie 
rovnosti žien a mužov a začlenenie 
rodového hľadiska, ako aj na boj proti 
diskriminácii na základe pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie. Nástroj by 
nemal podporovať akcie, ktoré 
prispievajú k akejkoľvek forme segregácie 
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či vylúčenia alebo infraštruktúru, ktorá je 
nedostupná osobám so zdravotným 
postihnutím. Ciele nástroja by sa mali 
realizovať v rámci udržateľného rozvoja a 
snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, 
ochrana a zlepšovanie kvality životného 
prostredia podľa článku 11 a článku 191 
ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu 
„znečisťovateľ platí“ a záväzky 
dohodnuté na základe Parížskej dohody. 
V záujme ochrany integrity vnútorného 
trhu by mali byť operácie, ktoré sú 
prospešné pre podniky, v súlade s 
pravidlami Únie o štátnej pomoci 
stanovenými v článku 107 a článku 108 
ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 

(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 udržateľnú 
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, boj proti 
vyľudňovaniu, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, ako aj zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
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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.

a sociálnu infraštruktúru vrátane 
sociálneho bývania, ako aj digitálne 
pokrytie regiónov a zlepšenie 
širokopásmových pripojení. Všetky 
financované projekty musia byť v súlade s 
cieľmi v oblasti klímy stanovenými na rok 
2030, takže Komisia musí preskúmať 
primeranosť týchto projektov v súvislosti s 
cieľom týkajúcim sa zníženia emisií. 
Vývoj v oblasti infraštruktúry môže 
zahŕňať aj riešenia vedúce k jej väčšej 
odolnosti proti katastrofám, najmä v tých 
regiónoch, ktoré boli v posledných rokoch 
ťažko zasiahnuté extrémnymi 
poveternostnými podmienkami. 
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, a keďže boli 
ovplyvnené klimatickou transformáciou, 
nemohli využívať prvý pilier Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorým je 
Fond na spravodlivú transformáciu. 
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. Tento nástroj 
musí brať do úvahy ničivé následky, ktoré 
mala kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 v mnohých európskych 
regiónoch, ako aj nerovnomerný výskyt 
vírusu, aby sa zabezpečilo zachovanie 
kritéria súdržnosti a podpora tých 
regiónov a spoločenstiev, ktoré to najviac 
potrebujú.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 16
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, 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, 
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 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu a modernizáciu území 
najnegatívnejšie postihnutých klimatickou 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
k cieľom Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030 na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050 opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia. Podporované investície môžu 
zahŕňať technológie a infraštruktúru pre 
čistotu vrátane energie z obnoviteľných 
zdrojov a dekarbonizovanú dopravu 
šetrnú k životnému prostrediu, siete 
diaľkového vykurovania, zelenú, 
inteligentnú a udržateľnú mobilitu, 
investície do výskumných a inovačných 
činností, a to aj na univerzitách a vo 
verejných výskumných inštitúciách, 
podporu transferu pokročilých technológií 
pripravených na uvedenie na trh, 
investície do digitalizácie, digitálnej 
inovácie a digitálnej pripojiteľnosti 
vrátane digitálneho a presného 
poľnohospodárstva, inteligentné 
nakladanie s odpadmi, zníženie emisií 
skleníkových plynov, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane renovácie a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy, keď nemožno uplatniť zásadu 
„znečisťovateľ platí“, ako aj zvyšovanie 
úrovne zručností, rekvalifikáciu a odbornú 
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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.

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. 
Príslušné miestne a regionálne orgány, 
hospodárski 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Bronis Ropė

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 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
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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.

podmienkou, že tieto investície prispievajú 
k plneniu rozvojových potrieb pri prechode 
k cieľom Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030 a na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2040 opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia. Podporované investície môžu 
zahŕňať inteligentné energetické systémy, 
siete a skladovanie na miestnej úrovni, 
dekarbonizáciu dopravného sektora, 
vysoko efektívne siete diaľkového 
vykurovania, mobilitu s nulovými 
emisiami uhlíka, nakladanie s odpadmi v 
súlade s hierarchiou odpadu, čistú energiu 
a opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti vrátane obnovy a prestavby 
budov, podporu prechodu na obehové 
hospodárstvo, obnovu a dekontamináciu 
pôdy pri dodržaní zásady znečisťovateľ 
platí, 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. Takéto 
investície by mali byť udržateľné a 
nemali by zvyšovať ani udržiavať 
závislosť od fosílnych palív. Podporou 
investícií, ktoré nevytvárajú dostatočné 
príjmy, sa nástroj zameriava na to, aby 
subjekty verejného sektora dostávali 
dodatočné potrebné zdroje na riešenie 
sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych výziev vyplývajúcich 
z adaptácie na klimatickú transformáciu. 
Na pomoc pri identifikácii investícií 
s vysoko pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie, ktoré sú oprávnené v rámci 
nástroja, by sa mala použiť taxonómia EÚ 
týkajúca sa environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.



PE655.979v01-00 18/73 AM\1212059SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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, vybavenie 
kotolní, zelenú mobilitu, odchylne od 
článku 192 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, 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, 
zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a odbornú prípravu 
a sociálnu infraštruktúru vrátane obnovy 
sociálneho bývania, ako aj premiestnenie 
činností na výrobu hmotného majetku na 
územie Únie.

 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 
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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.

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. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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 
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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.

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. it

Pozmeňujúci návrh 20
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Raffaele Fitto

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 

(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, vrátane 
technologických riešení na báze zemného 
plynu s možnosťou postupného prechodu 
na plynné palivá s nižšími emisiami v 
budúcnosti, siete diaľkového vykurovania, 
zelenú mobilitu, inteligentné nakladanie 
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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.

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.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 21
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(5) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou by sa mal nástroj 
vzťahovať na širokú škálu investícií pod 
podmienkou, že tieto investície prispievajú 
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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.

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 a vodou, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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 vrátane 
infraštruktúry na premostenie technológií 
nahradzujúcich uhlie, hnedé uhlie, 
rašelinu alebo ropné bridlice, 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.



PE655.979v01-00 24/73 AM\1212059SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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 a ku koordinácii kapacít 
reakcie na krízu. 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 
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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 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. ro

Pozmeňujúci návrh 24
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Nástroj by mal v kontexte svojho 
úsilia o zvýšenie hospodárskej, územnej a 
sociálnej súdržnosti 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 rodovej 
rovnosti a mali by zabezpečiť, aby sa 
zohľadnil vplyv na ženy, keďže sú 
neprimerane ovplyvnené zmenami v 
podnebí a procesom prechodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ. Ochrana konečných 
príjemcov je však nevyhnutná na 
zabezpečenie efektívnosti investícií 
podporovaných nástrojom. Miestne a 
regionálne orgány nemôžu stratiť 
financovanie v dôsledku všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch. 
Komisia by mala v prípade potreby po 
dohode s Európskym parlamentom a 
Radou dočasne spravovať finančné 
prostriedky s príjemcami finančných 
prostriedkov bez zapojenia národných 
vlád, ktorí porušujú zásady právneho 
štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, 
pokiaľ ide o zásadu právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Daniel Buda

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 a odbornú podporu s cieľom 
podporiť prípravu, rozvoj a implementáciu 
projektov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 28
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Bronis Ropė

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. Potreby menej rozvinutých 
regiónov, ako sa uvádza v článku [102 
ods. 2] nariadenia .../... [nové VN] by sa 
mali zohľadniť. 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, mal by sa uplatňovať prístup 
založený na potrebách a podpore 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 

(13) V záujme zabezpečenia toho, aby 
všetky členské štáty mali možnosť 
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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.

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, pričom sa 
uprednostnia menej rozvinuté regióny, 
ktoré trpia nižšou kapacitou verejných 
investícií.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 30
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

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 implementácie by sa však 
tieto národné alokácie mali vyčleniť len do 
31. decembra 2024.  Po tomto dátume by 

(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 implementácie by sa však 
tieto národné alokácie mali vyčleniť len do 
31. decembra 2025.  Po tomto dátume by 



PE655.979v01-00 30/73 AM\1212059SK.docx

SK

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.

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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 31
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen

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 a 
rozvojové potreby opísané v územných 
spravodlivých prechodných plánoch, 
príspevok k dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a 
klimatická neutralita do roku 2050, 
celkový cieľ podpory regionálnej a 
územnej konvergencie a význam grantovej 
zložky pre životaschopnosti projektu. 
Komisia by mala zabezpečiť, aby sa v 
pracovnom programe zohľadňovala a 
podporovala rodová rovnosť a začlenenie 
hľadiska rodovej rovnosti. Podpora Únie 
stanovená týmto nariadením by sa preto 
mala poskytovať len tým členským štátom, 
ktoré majú prijatý aspoň jeden plán 
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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 32
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) V pracovnom programe a vo výzve 
na predkladanie návrhov by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti 
a kritériá na vyhodnotenie návrhov. 
V týchto podmienkach oprávnenosti 
a kritériách na vyhodnotenie návrhov by sa 
mala zohľadniť relevantnosť projektu 
v kontexte rozvojových potrieb opísaných 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia, celkový cieľ podpory 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, kritériá na určenie 
environmentálne udržateľných investícií, 
ako je to stanovené v [nariadení o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] 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.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 a význam 
grantovej zložky pre životaschopnosť 
projektu, ako aj záväzok členských štátov v 
súvislosti s cieľmi v oblasti klímy 
stanovenými v európskej zelenej dohode. 
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. es

Pozmeňujúci návrh 34
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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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 a zmenšenia 
rozdielov v rozvoji medzi regiónmi 
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. ro

Pozmeňujúci návrh 35
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 

(16) Keďže grantová zložka by mala 
odzrkadľovať rozdielne rozvojové potreby 
regiónov v členských štátoch, ako aj ich 
splnenie v súvislosti so znižovaním 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], 
majú vo všeobecnosti nižšiu kapacitu 
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úvery poskytované takýmto subjektom by 
mali byť pomerne vyššie.

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 36
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

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, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

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 

(18) S cieľom urýchliť implementáciu 
a zabezpečiť, aby sa zdroje využívali včas, 
by sa v tomto nariadení mali stanoviť 
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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 
podporu poskytovanú v rámci tohto 
nástroja.

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. 
Po informovaní členského štátu o znížení 
alebo ukončení podpory Únie by Komisia 
mala Rade a Európskemu parlamentu 
oznámiť dôvody zníženia alebo 
ukončenia. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 

(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, 
ako aj v prípade nesplnenia stanovených 
cieľov v oblasti znižovania emisií. Pravidlá 
plnenia rozpočtu Únie sa stanovujú 
v nariadení o rozpočtových pravidlách. 
S cieľom zabezpečiť súdržnosť pri 
implementácii programov financovania 
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zložku a na zdroje určené na poradenskú 
podporu poskytovanú v rámci tohto 
nástroja.

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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 39
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(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. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie a udeliť potrebné práva 
a prístup Komisii a úradu OLAF, 
v súvislosti s členskými štátmi 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

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 

(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 
Rade a Európskemu parlamentu. 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na účely doplnenia a zmien 
určitých nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide 
o delegovanie niektorých ďalších 
implementačných úloh na výkonné 
agentúry, ako aj o zmenu prvkov 
uvedených v prílohe II k tomuto 
nariadeniu týkajúcich sa kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia mohla počas svojich 
prípravných prác uskutočniť príslušné 

vypúšťa sa
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konzultácie vrátane konzultácií na úrovni 
odborníkov a aby tieto konzultácie 
vykonala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 
mali na Komisiu delegovať právomoci 
s cieľom stanoviť dostupné národné 
alokácie vyjadrené ako podiely na 
celkovom finančnom krytí nástroja pre 
každý členský štát.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 43
Bronis Ropė
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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 
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].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
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].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

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 2025 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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 46
Bronis Ropė

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 procesu prechodu 
k cieľom Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030 a na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v Únii do roku 2040.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
najneskôr do roku 2050, ako aj klimatické 
ciele do roku 2030.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 48
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, 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 procesu prechodu 
k cieľom Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030 a na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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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 procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
počnúc rokom 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Raffaele Fitto

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 – vrátane 
podnikateľov pôsobiacich ako súkromní 
partneri v dohodách o verejno-
súkromnom partnerstve – , s ktorým bola 
v rámci nástroja podpísaná dohoda 
o grante;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 51
Krzysztof Hetman

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 

2. „prijímateľ“ je právny subjekt 
verejného sektora usadený v členskom 
štáte ako verejnoprávny subjekt alebo ako 
súkromnoprávny subjekt poverený 
vykonávaním verejnej služby, alebo 
súkromný subjekt spolupracujúci so 
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o grante; subjektom verejného sektora na základe 
dohody o partnerstve medzi verejným a 
súkromným sektorom, s ktorým bola 
v rámci nástroja podpísaná dohoda 
o grante;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

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]  
spolu s príslušnými miestnymi a 
regionálnymi orgánmi dotknutých území 
a v súlade so zásadou partnerstva 
stanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) 
.../... [nové VN] a schválený Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Bronis Ropė

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 spolu s 
príslušnými miestnymi a regionálnymi 
orgánmi a zainteresovanými stranami z 
dotknutého územia v súlade s článkom 7 
nariadenia [nariadenie o FST] a schválený 
Komisiou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, 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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické a 
environmentálne výzvy, ktoré vyplývajú 
z procesu prechodu k dosiahnutiu cieľov 
Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 
2030 a na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, v prospech území Únie 
identifikovaných v plánoch spravodlivej 
transformácie územia vypracovaných 
členskými štátmi v súlade so zásadou 
partnerstva v súlade s článkom 7 
nariadenia [nariadenie o FST].
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom nástroja je 
riešiť závažné sociálno-ekonomické a 
environmentálne výzvy, ktoré vyplývajú 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
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 57
Daniel Buda

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 progresívneho 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. ro

Pozmeňujúci návrh 58
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Bronis Ropė

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 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].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 60
Krzysztof Hetman

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 na pokrytie investičných 
nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Tento nástroj tiež podporí posun 
smerom ku klimaticky neutrálnemu, 
environmentálne udržateľnému a 
ekonomicky a sociálne spravodlivému 
hospodárstvu, ktoré zaručí sociálnu 
súdržnosť medzi územiami Únie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 62
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
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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 a odbornej 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].

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 63
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 špecifických cieľov 
uvedených v odsekoch 2 a 2a 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].

Or. es

Pozmeňujúci návrh 64
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5
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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, komunikácia 
a väčšia viditeľnosť investorov, ako aj na 
administratívne výdavky a poplatky 
finančných partnerov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 65
Bronis Ropė

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)
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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. Pre tie členské 
štáty, ktoré sa ešte nezaviazali k plneniu 
národného cieľa v oblasti klimatickej 
neutrality, sa uvoľní len 50 % ich 
národných rozpočtových prostriedkov, 
zatiaľ čo zostávajúcich 50 % sa sprístupní 
potom, ako prijmú tento cieľ.
2. Prístup k nástroju je podmienený 
dodržiavaním zásad právneho štátu, ktoré 
je základným predpokladom riadneho 
finančného hospodárenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ, ako aj 
dodržiavaním ľudských práv vrátane práv 
menšín, ako sú práva LGBTI, ktoré sú vo 
viacerých členských štátoch v dôsledku 
vytvorenia zón bez LGBTI narušené. 
Komisia zamietne žiadosti miestnych 
orgánov, ktoré prijali vyhlásenia „bez 
LGBT“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Podpora Únie poskytovaná v rámci 
nástroja sa implementuje priamym 
riadením v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách.

vypúšťa sa;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 68
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 
projekty v členskom štáte prekročiť 
národné podiely stanovené v rozhodnutí, 
ktoré má Komisia prijať podľa odseku 4.

2. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených najneskôr 31. decembra 2027 
nesmie podpora Únie pre oprávnené 
projekty v členskom štáte prekročiť 
národné podiely stanovené v rozhodnutí, 
ktoré má Komisia prijať podľa odseku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
projekty v členskom štáte prekročiť 
národné podiely stanovené v rozhodnutí, 
ktoré má Komisia prijať podľa odseku 4.

2. V prípade grantov udelených na 
základe výziev na predkladanie návrhov 
vyhlásených najneskôr 31. decembra 2025 
nesmie podpora Únie pre oprávnené 
projekty v členskom štáte prekročiť 
národné podiely stanovené v rozhodnutí, 
ktoré má Komisia prijať podľa odseku 4.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 70
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade grantov udelených na 3. V prípade grantov udelených na 
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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.

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 osobitná 
pozornosť venuje menej rozvinutým 
regiónom, ako sa uvádza v článku 102 
ods. 2 nariadenia .../.... [nové VN] a 
zohľadní sa potreba zabezpečiť 
predvídateľnosť investícií a podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 zohľadní 
potreba zabezpečiť predvídateľnosť 
investícií a podpora regionálnej 
konvergencie, pričom sa uprednostňujú 
územia patriace do menej rozvinutých 
regiónov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 72
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
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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 2026 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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 73
Mathilde Androuët

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 na 
úrovni Únie až do vyčerpania zvyšných 
zdrojov. Pri udeľovaní takýchto grantov sa 
zohľadní potreba zabezpečiť 
predvídateľnosť investícií a podpora 
regionálnej konvergencie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
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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 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 
a uplatnenie prerozdeľovacieho faktora 
pri zohľadnení potreby menej rozvinutých 
regiónov, ako sa uvádza v článku [102 
ods. 2] nariadenia .../.... [nové VN] vo 
forme percentuálnych podielov z 
celkových dostupných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Cristina Maestre Martín De Almagro

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. es

Pozmeňujúci návrh 76
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
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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 je splnomocnená prijať v 
súlade s článkom 17 delegovaný akt, 
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 77
Bronis Ropė

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:

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Mathilde Androuët

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:

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, 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 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 neprebiehajú na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 a sú prínosom pre územia 
identifikované v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
na týchto územiach;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 81
Bronis Ropė
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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 procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo do 
roku 2040 a sú prínosom pre územia 
identifikované v pláne spravodlivej 
transformácie územia, aj keď neprebiehajú 
na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Bronis Ropė

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) projekty sú environmentálne 
udržateľné v súlade s kritériami 
stanovenými v [nariadení o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Krzysztof Hetman

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
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Pozmeňujúci návrh 84
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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. pl

Pozmeňujúci návrh 85
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 86
Daniel Buda

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 
nedostávajú dostatočnú podporu v rámci 
žiadnych iných programov Únie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 87
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Bronis Ropė

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 dopĺňajú a majú 
synergické účinky s podporou v rámci 
iných programov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Cristian Ghinea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) projekty sú zamerané na 
revitalizáciu a resocializáciu území 
spojených s návratom ľudí do regiónu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) projekty zabezpečujú, aby ich 
činnosť nezahŕňala presun pracovných 
miest, kapitálu a výrobných procesov z 
jedného členského štátu do druhého.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 90
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Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj nepodporuje investície súvisiace 
s výrobou, spracovaním, distribúciou, 
dopravou, uskladňovaním alebo 
spaľovaním fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, 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 verejného sektora 
usadené v členskom štáte ako 
verejnoprávny subjekt alebo ako 
súkromnoprávny subjekt poverený 
vykonávaním verejnej služby, vrátane 
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podnikateľov konajúcich ako súkromní 
partneri v dohodách o verejno-
súkromnom partnerstve.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 93
Bronis Ropė

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 
stanovených nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003, 
ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 
75 % priemerného HDP EÚ27, ako sa 
uvádza v článku [102 ods. 2] nariadenia 
[nové VN], nesmie výška grantu 
presiahnuť 30% výšky úveru poskytnutého 
finančným partnerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

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 

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 
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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.

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. V prípade 
projektov, ktoré sa nachádzajú v 
najvzdialenejších regiónoch, ako sú 
vymedzené v článku 349 ZFEÚ, výška 
grantu nepresiahne 25 % výšky úveru 
poskytnutého finančným partnerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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], a pre prechodné regióny s 
HDP medzi 75 a 100 % priemerného HDP 
EÚ-27, ktoré boli vo finančnom výhľade 
na roky 2014 - 2020 klasifikované ako 
„zaostávajúce regióny“, nesmie výška 
grantu presiahnuť 25 % výšky úveru 
poskytnutého finančným partnerom.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 96
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
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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 1, 2 
alebo 3, 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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Krzysztof Hetman

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

Pozmeňujúci návrh 100
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
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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. pl

Pozmeňujúci návrh 101
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sumy grantu sa môžu znížiť alebo zrušiť, 
ak sa po preskúmaní v polovici obdobia 
zistí nesúlad s cieľmi stanovenými v 
článku 3 tohto nariadenia.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 102
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen

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 

Nástroj sa implementuje prostredníctvom 
pracovných programov vytvorených 
v súlade s článkom 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. Komisia je 
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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.

splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 17, ktoré prijímajú 
tieto pracovné programy. V pracovných 
programoch sa stanovia podmienky 
oprávnenosti a kritériá na vyhodnotenie 
ponúk, pričom sa zohľadnia príslušné 
kritériá stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... 
[nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií], 
schopnosť projektu splniť ciele a 
rozvojové potreby opísané v plánoch 
spravodlivej transformácie územia, 
príspevok k dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a 
klimatická neutralita 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 a začlenenie hľadiska 
rodovej rovnosti. 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 103
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Systém podávania správ 
o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje 
o ukazovateľoch uvedených v odseku 1 
zbierali efektívne, účinne a včas. 
Prijímatelia v spolupráci s finančnými 
partnermi poskytnú Komisii údaje 
týkajúce sa týchto ukazovateľov.

2. Systém podávania správ 
o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje 
o ukazovateľoch uvedených v odseku 1 
zbierali efektívne, účinne a včas. 
Prijímatelia poskytnú Komisii údaje 
týkajúce sa týchto ukazovateľov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 15 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie Hodnotenie a preskúmanie

Or. es

Pozmeňujúci návrh 106
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 

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 
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nástroja prispela k riešeniu potrieb území, 
ktoré implementujú plány spravodlivej 
transformácie územia.

nástroja prispela k riešeniu potrieb území, 
ktoré implementujú plány spravodlivej 
transformácie územia , a zistí, či prispeli k 
zníženiu emisií, vrátane príslušných 
informácií o vplyve na ciele Únie v oblasti 
klímy a na ciele sledované v rámci 
európskej zelenej dohody.

Komisia najneskôr na konci 
strednodobého preskúmania budúceho 
viacročného finančného rámca preskúma 
vykonávanie úverového riadku 
prideleného verejnému sektoru v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie a 
posúdi, či je vhodné upraviť jeho rozsah v 
súlade s možnými zmenami v nariadení 
2020 / ... [nariadenie o taxonómii], cieľmi 
Únie v oblasti klímy stanovenými v 
nariadení (EÚ) 2020 /… [európske právne 
predpisy týkajúce sa klímy] a vývojom v 
oblasti vykonávania akčného plánu 
udržateľného financovania. Na tomto 
základe Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu, ku ktorej môže 
pripojiť legislatívne návrhy.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 107
Cristina Maestre Martín De Almagro

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 
zistiť, či financované projekty prispeli k 
riešeniu hospodárskych, sociálnych, 
demografických a environmentálnych 
výziev regiónov, v ktorých boli rozvinuté.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 108
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V priebežnom aj záverečnom 
hodnotení sa posúdi aj prínos k 
dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy a 
energetiky do roku 2030 a klimatická 
neutralita do roku 2050, ako aj sociálny a 
hospodársky vplyv podpory poskytovanej v 
rámci nástroja vrátane vplyvu na rodovú 
rovnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje 
do 31. decembra 2028.
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 
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k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Krzysztof Hetman

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 s 
podporou vnútroštátnych a regionálnych 
orgánov 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prijímatelia a finanční partneri 1. Prijímatelia a finanční partneri 
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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.

zabezpečia zviditeľnenie podpory Únie 
poskytovanej v rámci nástroja, najmä pri 
propagácii projektov a ich výsledkov, a to 
poskytovaním cielených informácií rôznym 
cieľovým skupinám prostredníctvom 
rôznych komunikačných kanálov vrátane 
médií, sociálnych médií a verejnosti.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 112
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Informácie o podpore Únie sa 
poskytujú jasným, prístupným a pútavým 
spôsobom s využitím rôznych 
komunikačných kanálov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Daniel Buda

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, 
financovaných projektov a ich výsledkov a 
použije osobitné metódy na meranie 
rozsahu, v akom sa správa dostala k 
širokej verejnosti.  Finančné zdroje 
alokované na nástroj takisto prispievajú 
k inštitucionálnej komunikácii 
o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 
týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 114
Bronis Ropė

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, 
zabezpečiť transparentnosť a prístup 
verejnosti k informáciám o všetkých 
financovaných projektoch a ich 
výsledkoch. Finančné zdroje alokované na 
nástroj takisto prispievajú 
k inštitucionálnej komunikácii 
o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 
týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. ro


