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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľ Európskej únie dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 je nevyhnutný na to, aby sa 
zabránilo najkatastrofálnejším dôsledkom zmeny klímy. Prostriedky, ktoré Európska komisia 
navrhuje na dosiahnutie tohto cieľa, však vyvolávajú otázky, najmä pokiaľ ide o sociálnu 
spravodlivosť a environmentálnu účinnosť. 
Pokiaľ ide o mobilitu, výdavky spojené s dopravou sú pre zraniteľné domácnosti a 
mikropodniky vo väčšine prípadov nepružné. Zvýšenie ceny benzínu, ktoré je priamym 
dôsledkom začlenenia cestnej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Európskej únii (EU ETS), bude mať teda hlavný účinok v podobe 
zníženia kúpnej sily domácností bez toho, aby umožnilo skutočný prechod na dekarbonizované 
dopravné prostriedky alebo skrátenie prejdených vzdialeností.  
Vyčerpávanie zdrojov, či už fosílnych palív, alebo surovín, narušenie globálneho 
dodávateľského reťazca v dôsledku narušení spôsobených pandémiou COVID-19, kolísanie 
cien a geopolitické napätie zároveň nevyhnutne vedú k vyšším nákladom domácností a 
podnikov na prechod na dekarbonizované hospodárstvo. 
Preto je potrebné podporiť najzraniteľnejších, aby bola potrebná zelená transformácia sociálne 
spravodlivá a nezaťažila rozpočet domácností a mikropodnikov. Preto bol vytvorený Sociálno-
klimatický fond. V záujme dosiahnutia koherentných a sociálne spravodlivých opatrení v 
oblasti klímy by sa preto malo upustiť od rozšírenia systému EU ETS na cestnú dopravu a 
budovy. Súčasne je potrebné zabezpečiť vytvorenie a implementáciu Sociálno-klimatického 
fondu s finančnými prostriedkami, ktoré nebudú závisieť od začlenenia cestnej dopravy a budov 
do systému EU ETS. V tomto zmysle sa ako zdroje financovania môžu použiť príjmy zo 
súčasného systému EU ETS alebo nové vlastné zdroje. 
Sociálno-klimatický fond by tak mohol predstavovať veľkú príležitosť na podporu členských 
štátov pri realizácii opatrení potrebných na dosiahnutie skutočnej dekarbonizácie dopravy. Na 
to bude musieť byť rozpočet Sociálno-klimatického fondu primeraný potrebným investíciám a 
poskytovať flexibilitu, aby sa tieto investície mohli realizovať v predstihu, kým náklady na 
transformáciu nezaťažia investičné kapacity.
Hoci by sa mal dôraz jednoznačne klásť na štrukturálne opatrenia, ktoré výrazne znížia našu 
závislosť od mobility založenej na emisiách CO2, je potrebné nájsť rovnováhu, aby sa 
zabezpečilo, že v oblastiach, kde zavedenie účinných alternatív nie je v krátkodobom horizonte 
uskutočniteľné, budú môcť zraniteľné domácnosti a mikropodniky naďalej cestovať s cieľom 
uspokojiť svoje základné sociálno-ekonomické potreby. 
S cieľom lepšie identifikovať nedostatky a reagovať na rôzne problémy, ktoré vznikajú, by sa 
do európskych právnych predpisov malo zaviesť vymedzenie chudoby súvisiacej s mobilitou, 
ako je to už v prípade energetickej chudoby. Okrem toho je potrebné zohľadniť nerovnosti, 
ktorými ženy už trpia, a osobitosti ich cestovania.  
Napokon je potrebné uprednostniť rozvoj verejnej dopravy, ktorá je hlavnou pákou 
dekarbonizácie mobility, najmä v okrajových a vidieckych oblastiach, kde ponuka a 
zabezpečenie dopravného spojenia nezodpovedajú potrebám obyvateľstva a podnikov. Zároveň 
je potrebné podporovať aktívnu mobilitu, najmä cyklistiku.  
 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
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Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorské výbory vzali 
do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Uvedené zmeny majú rôzne 
hospodárske a sociálne účinky na rôzne 
odvetvia hospodárstva, na občanov a na 
členské štáty. Začlenenie emisií 
skleníkových plynov zo sektoru budov 
a odvetvia cestnej dopravy do rozsahu 
pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES31 by malo 
predovšetkým predstavovať ďalší 
hospodársky stimul na investovanie do 
znižovania spotreby fosílnych palív, a tým 
aj na urýchlenie znižovania emisií 
skleníkových plynov. V kombinácii 
s ďalšími opatreniami by sa tým mali 
v strednodobom až dlhodobom horizonte 
znížiť náklady na sektor budov a odvetvie 
cestnej dopravy, a poskytnúť nové 
príležitosti na vytváranie pracovných 
miest a investície.

(8) Uvedené zmeny majú rôzne 
hospodárske a sociálne účinky na rôzne 
odvetvia hospodárstva, na občanov a na 
členské štáty. Vzhľadom na náklady na 
transformáciu a zvýšenú volatilitu cien 
energií a komodít v dôsledku úprav 
súvisiacich s transformáciou a 
vyčerpaním zdrojov je potrebné 
zabezpečiť sociálnu kompenzáciu 
a nevyhnutné zdroje na riešenie zelenej 
transformácie a ochranu 
najzraniteľnejších domácností a 
mikropodnikov a malých podnikov pri 
zachovaní vysokej úrovne investícií na 
zabezpečenie úspechu zelenej 
transformácie.

__________________
31 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o 
vytvorení systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v 
Únii (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Na financovanie uvedených 
investícií sú však potrebné zdroje. Okrem 
toho sa ešte pred uskutočnením 

(9) Na financovanie uvedených 
investícií sú však potrebné dostatočné, 
stabilné a spravodlivé zdroje na obdobie 
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uvedených investícií náklady, ktoré 
znášajú domácnosti a používatelia 
dopravy na vykurovanie, chladenie 
a varenie, ako aj v prípade cestnej 
dopravy, pravdepodobne zvýšia, keďže 
dodávatelia palív, na ktorých sa vzťahujú 
povinnosti v rámci obchodovania 
s emisiami v sektore budov a v odvetví 
cestnej dopravy, prenášajú náklady na 
uhlík na spotrebiteľov.

trvania Sociálno-klimatického fondu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Zvýšenie ceny fosílnych palív môže 
neprimerane ovplyvniť zraniteľné 
domácnosti, zraniteľné mikropodniky 
a zraniteľných používateľov dopravy, ktorí 
vynakladajú väčšiu časť svojich príjmov na 
energiu a dopravu, ktorí v niektorých 
regiónoch nemajú prístup k alternatívnym 
a cenovo dostupným riešeniam v oblasti 
mobility a dopravy a ktorým môže chýbať 
finančná kapacita na investovanie do 
znižovania spotreby fosílnych palív.

(10) Zvýšenie ceny fosílnych palív 
pravdepodobne neprimerane ovplyvní 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a malé podniky a 
zraniteľných používateľov dopravy, ktorí 
už teraz vynakladajú väčšiu časť svojich 
príjmov na energiu a dopravu, čím sa ešte 
viac prehlbujú už existujúce nerovnosti 
pre tých, ktorí sa nachádzajú vo 
vidieckych, v okrajových, vo vzdialených, 
v najvzdialenejších, ostrovných, horských, 
riedko zaľudnených alebo menej 
rozvinutých (vrátane prímestských oblastí) 
regiónoch a územiach. 
Tieto domácnosti a mikropodniky a malé 
podniky väčšinou nemajú prístup k 
alternatívnym, prepojeným, účinným 
a cenovo dostupným riešeniam v oblasti 
mobility a dopravy. Okrem toho sú často 
závislé od fosílnych palív bez toho, aby 
mali finančnú kapacitu na investovanie do 
dekarbonizovaných spôsobov dopravy a 
nízkouhlíkových alternatív, čo znamená 
nízku schopnosť prispôsobiť sa 
dôsledkom zelenej transformácie. 
Ambiciózne opatrenia v oblasti klímy by 
pomohli Únii znížiť jej závislosť od 
fosílnych palív. Sociálno-klimatický fond 
má dopĺňať tieto opatrenia na podporu 
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členských štátov a pomáha poskytovať 
štrukturálne dlhodobé riešenia na 
zníženie energetickej chudoby a chudoby 
v oblasti mobility v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Časť príjmov získaných 
začlenením sektora budov a odvetvia 
cestnej dopravy do rozsahu pôsobnosti 
smernice 2003/87/ES by sa preto mala 
použiť na riešenie sociálnych vplyvov 
vyplývajúcich z daného začlenenia, aby 
bola transformácia spravodlivá 
a inkluzívna a aby sa pri nej na nikoho 
nezabudlo.

(11) Preto by sa mal na úrovni EÚ 
zriadiť Sociálno-klimatický fond, spolu so 
sociálno-klimatickými fondmi členských 
štátov, aby sa zabezpečila inkluzívna a 
spravodlivá zelená transformácia, pri 
ktorej sa na nikoho nezabudne.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) To má ešte väčší význam vzhľadom 
na existujúcu úroveň energetickej chudoby. 
Energetická chudoba je situácia, v ktorej 
domácnosti nemôžu mať prístup 
k základným energetickým službám, ako je 
chladenie pri zvyšovaní teplôt 
a vykurovanie. Približne 34 miliónov 
Európanov uviedlo, že v roku 2018 si 
nedokázali primerane vykurovať svoje 
domovy, a v roku 2019 sa v celoúnijnom 
prieskume 6,9 % obyvateľov Únie 
vyjadrilo, že si nemôžu dovoliť dostatočne 
vykurovať svoju domácnosť32. Podľa 
odhadov Strediska pre monitorovanie 
energetickej chudoby zažíva energetickú 
chudobu celkovo viac ako 50 miliónov 
domácností v Európskej únii. Energetická 

(12) To má ešte väčší význam vzhľadom 
na existujúcu úroveň energetickej chudoby 
a chudoby v oblasti mobility. Energia je 
nevyhnutná a prístup k cenovo dostupným 
energetickým službám je základným 
sociálnym právom a je nevyhnutný na 
sociálne začlenenie. Energetická chudoba 
je situácia, v ktorej domácnosti nemôžu 
mať prístup k základným energetickým 
službám, ktoré sú základom dôstojnej 
životnej úrovne a zdravia vrátane 
primeraného tepla, chladenia, osvetlenia 
a elektrickej energie pre spotrebiče. 
Približne 34 miliónov Európanov uviedlo, 
že v roku 2018 si nedokázali primerane 
vykurovať svoje domovy, a v roku 2019 sa 
v celoúnijnom prieskume 6,9 % 
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chudoba je preto pre Úniu veľkou výzvou. 
Zatiaľ čo sociálne tarify alebo priama 
podpora príjmu môžu poskytnúť okamžitú 
pomoc domácnostiam, ktoré čelia 
energetickej chudobe, trvalé riešenia sa 
môžu zabezpečiť len cielenými 
štrukturálnymi opatreniami, najmä 
energetickými obnovami.

obyvateľov Únie vyjadrilo, že si nemôžu 
dovoliť dostatočne vykurovať svoju 
domácnosť32. Podľa odhadov Strediska pre 
monitorovanie energetickej chudoby zažíva 
energetickú chudobu celkovo viac ako 50 
miliónov domácností v Európskej únii. 
Energetická chudoba je preto pre Úniu 
veľkou výzvou. Zatiaľ čo sociálne tarify 
alebo priama podpora príjmu poskytujú 
okamžitú pomoc domácnostiam, ktoré čelia 
energetickej chudobe. Trvalé riešenia sa 
môžu zabezpečiť len cielenými 
štrukturálnymi opatreniami a investíciami 
zameranými na ukončenie závislosti od 
fosílnych palív, najmä energetickými 
udržateľnými obnovami, zavádzaním 
udržateľných a inteligentných riešení 
mobility, ktoré sú cenovo dostupné, 
účinné, bezpečné a prístupné pre všetkých 
používateľov vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím alebo so zníženou 
pohyblivosťou;

__________________ __________________
32 Údaje z roku 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01]).

32 Údaje z roku 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01]).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) O chudobe v oblasti mobility sa 
nehovorí dostatočne a nie sú k dispozícii 
jasné vymedzenia na úrovni Únie ani na 
vnútroštátnej úrovni. Tento problém je 
však potrebné čoraz naliehavejšie riešiť v 
dôsledku nevyhnutnej dekarbonizácie 
dopravy, vysokých cien pohonných hmôt 
alebo vysokej závislosti od dostupnosti 
a prístupnosti dopravy a nákladov na 
dopravu pre potreby každodennej 
mobility, najmä vo vidieckych, 
vzdialených a v iných znevýhodnených 
oblastiach. Preto by sa malo stanoviť 
široké vymedzenie na úrovni Únie s 
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cieľom zamerať sa na postupy podpory a 
monitorovania. Chudoba v oblasti 
mobility môže podmieňovať sociálne 
vylúčenie súvisiace s dopravou.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Preto by sa mal zriadiť Sociálny 
klimatický fond (ďalej len „fond“) 
s cieľom poskytovať finančné prostriedky 
členským štátom na podporu ich politík na 
riešenie sociálnych vplyvov obchodovania 
s emisiami v sektore budov a v odvetví 
cestnej dopravy na zraniteľné domácnosti, 
zraniteľné mikropodniky a zraniteľných 
používateľov dopravy. To by sa malo 
dosiahnuť najmä prostredníctvom dočasnej 
podpory príjmu a opatrení a investícií 
zameraných na zníženie závislosti od 
fosílnych palív prostredníctvom zvýšenej 
energetickej efektívnosti budov, 
dekarbonizácie vykurovania a chladenia 
budov vrátane integrácie energie 
z obnoviteľných zdrojov a poskytnutia 
lepšieho prístupu k mobilite a doprave 
s nulovými a nízkymi emisiami v prospech 
zraniteľných domácností, zraniteľných 
mikropodnikov a zraniteľných 
používateľov dopravy.

(13) Únia a členské štáty nebudú môcť 
svoje klimatické a environmentálne ciele 
dosiahnuť bez toho, aby riadne riešili 
energetickú chudobu a chudobu v oblasti 
mobility. Napriek zhromaždeným údajom 
o energetickej chudobe však v súčasnosti 
neexistuje štandardné vymedzenie 
energetickej chudoby ani chudoby v 
oblasti mobility na úrovni Únie. V 
dôsledku toho nie sú v súčasnosti v Únii k 
dispozícii transparentné a porovnateľné 
údaje o mobilite a údaje o energetickej 
chudobe nie sú dostatočné, čo bráni 
možnosti účinne monitorovať a hodnotiť 
pokrok na vnútroštátnej úrovni. Preto by 
sa mal zriadiť Sociálno-klimatický fond 
(ďalej len „fond“) s cieľom poskytovať 
finančné prostriedky členským štátom na 
podporu ich politík na riešenie sociálnych 
vplyvov zelenej transformácie na 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a malé podniky a 
zraniteľných používateľov dopravy. Tento 
fond by mal slúžiť na podporu 
spravodlivosti a solidarity medzi 
členskými štátmi a v rámci nich a zároveň 
na zmiernenie rizika energetickej chudoby 
a chudoby v oblasti mobility počas 
transformácie. To by sa malo dosiahnuť 
najmä prostredníctvom adaptívnych a 
cielených opatrení a investícií s trvalým 
vplyvom zameraných na zníženie závislosti 
od fosílnych palív: i) zvýšenie energetickej 
efektívnosti budov a prístup k 
obnoviteľným zdrojom energie na 
vykurovanie a chladenie budov vrátane 
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integrácie z udržateľných, obnoviteľných, 
nízkouhlíkových zdrojov energie 
s nulovými emisiami; ii) poskytnutie 
prístupu k cenovo dostupnej mobilite 
a doprave s nulovými a nízkymi emisiami 
a ich podpory pre zraniteľné domácnosti, 
zraniteľné mikropodniky a malé podniky 
a zraniteľných používateľov dopravy 
vrátane:
– zlepšenej verejnej dopravy (kvalita, 
frekvencia a sieť),
– súkromnej bezuhlíkovej 
a nízkouhlíkovej mobility,
– atraktívnej a bezpečnej aktívnej 
mobility,
– udržateľnej spoločnej mobility 
s nulovými emisiami,
– obnovy flotily,
– zavádzania infraštruktúry 
čerpacích a nabíjacích staníc,
– iných kombinovaných služieb 
multimodálnej mobility.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
obyvateľom vidieckych, vzdialených a 
iných znevýhodnených oblastí, pre 
ktorých je podpora súkromnej mobility 
s nulovými a nízkymi emisiami často 
mimoriadne dôležitá z dôvodu nedostatku 
účinných alternatív.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Prístup ku kvalitnému 
a inkluzívnemu vzdelávaniu, odbornej 
príprave a celoživotnému vzdelávaniu pre 
všetkých je základom na zabezpečenie 
toho, aby mala pracovná sila zručnosti, 
ktoré sú potrebné na dosiahnutie zelenej 
transformácie. Aspekty spravodlivej 
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transformácie by tak mali byť integrované 
do vývoja a vykonávania národných 
stratégií v oblasti zručností v súlade 
s novým Európskym programom v oblasti 
zručností a novou aktualizovanou 
priemyselnou stratégiou EÚ1a. 
Partnerstvá v oblasti zručností v rámci 
Paktu pre zručnosti budú takisto 
významnou pákou. Aktuálna 
informovanosť a prognózy pre oblasť 
zručností týkajúce sa trhu práce, okrem 
iného aj na úrovni regiónov, odvetví 
a zamestnaní, umožňujú identifikáciu 
a predvídanie príslušných potrieb v oblasti 
zručností špecifických pre určité 
zamestnanie a prierezových zručností a 
môžu slúžiť ako základ na prispôsobenie 
učebných osnov, aby spĺňali potreby 
zručností pre zelenú transformáciu. Mladí 
ľudia a dospelí, najmä ženy, by 
prostredníctvom OVP mali byť vybavení 
zručnosťami, ktoré sú potrebné na 
zvládnutie zelenej transformácie1b. 
Učňovská príprava a platené stáže vrátane 
silnej zložky odbornej prípravy, najmä pre 
mladých ľudí, prispievajú k transformácii 
pracovného trhu, najmä smerom 
k aktivitám, ktoré prispievajú ku 
klimatickým a environmentálnym cieľom, 
a do odvetví, ktoré čelia nedostatku 
požadovaných zručností. Presadzovať by 
sa mala zvyšujúca sa účasť dospelých na 
celoživotnom vzdelávaní, aby splnila 
potreby zvyšovania úrovne zručností 
a rekvalifikácie, okrem iného aj podporou 
jednotlivcov pri hľadaní odbornej 
prípravy, ktorá je prispôsobená ich 
potrebám, a prostredníctvom krátkych 
kurzov so zaručenou kvalitou pre 
zručnosti potrebné na zelenú 
transformáciu, stavaním na európskom 
prístupe k mikrocertifikátom, ktoré takisto 
zjednodušia ohodnotenie a uznávanie 
výsledkov takýchto kurzov.
_________________
1a Oznámenie Komisie – Aktualizácia 
novej priemyselnej stratégie na rok 2020: 
Budovanie silnejšieho jednotného trhu 
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pre obnovu Európy, COM(2021) 350 
final.
1b Odporúčanie Rady z 24. novembra 2020 
týkajúce sa odborného vzdelávania a 
prípravy (OVP) pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť (Ú. v. EÚ C 417, 
2.12.2020, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Je potrebné poskytnúť podporu 
zameranú na prístup ku kvalitnému 
zamestnaniu, najmä prostredníctvom 
prispôsobenej pomoci pri hľadaní 
zamestnania a flexibilných 
a modulárnych vzdelávacích kurzov, ktoré 
sa v prípade potreby zameriavajú na 
zelené a digitálne zručnosti. Mali by 
takisto zvážiť dobre navrhnuté, cielené 
a časovo obmedzené programy v oblasti 
zamestnanosti, ktoré prostredníctvom 
odbornej prípravy pripravia príjemcov, 
najmä osoby v zraniteľnom postavení, na 
trvalú účasť na pracovnom trhu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13c) V súvislosti s týmto nariadením je 
rozhodujúce vytváranie pracovných miest, 
najmä na územiach najviac postihnutých 
zelenou transformáciou, a podľa potreby 
aj inde. Komisia a členské štáty by mali 
uľahčiť prístup mikropodnikov, malých 
a stredných podnikov k financovaniu 
a trhom s cieľom podporiť 
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konkurencieschopnosť, inovácie 
a zamestnanosť na celom jednotnom trhu, 
a to aj v odvetviach, ktoré majú vo 
vnútroštátnom a v miestnom kontexte 
strategický význam.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Na tento účel by mal každý členský 
štát Komisii predložiť sociálno-klimatický 
plán (ďalej len „plán“). Dané plány by mali 
sledovať dva ciele. Po prvé, mali by 
zraniteľným domácnostiam, zraniteľným 
mikropodnikom a zraniteľným 
používateľom dopravy poskytnúť potrebné 
zdroje na financovanie a realizáciu 
investícií do energetickej efektívnosti, 
dekarbonizácie vykurovania a chladenia, 
vozidiel a mobility s nulovými a nízkymi 
emisiami. Po druhé, mali by zmierniť 
vplyv zvýšenia nákladov na fosílne palivá 
na tých najzraniteľnejších, a tým zabrániť 
energetickej a dopravnej chudobe počas 
prechodného obdobia, kým sa takéto 
investície neuskutočnia. Plány by mali 
obsahovať investičnú zložku podporujúcu 
dlhodobé riešenie znižovania závislosti od 
fosílnych palív a mohli by sa v nich 
plánovať iné opatrenia vrátane dočasnej 
priamej podpory príjmu na zmiernenie 
nepriaznivých účinkov na príjmy 
v krátkodobom horizonte.

(14) Na tento účel by mal každý členský 
štát Komisii predložiť sociálno-klimatický 
plán (ďalej len „plán“). Dané plány by mali 
sledovať nasledujúce ciele. Po prvé, mali 
by zraniteľným domácnostiam, 
zraniteľným mikropodnikom a malým 
podnikom a zraniteľným používateľom 
dopravy poskytnúť dostatočné zdroje na 
financovanie a realizáciu investícií do 
energetickej efektívnosti, dekarbonizácie 
vykurovania a chladenia budov a prístup 
k vozidlám s nulovými a nízkymi emisiami 
a integrovaným službám mobility vrátane 
atraktívnej a bezpečnej aktívnej mobility. 
Po druhé, mali by zmierniť vplyv zvýšenia 
nákladov na fosílne palivá na tých 
najzraniteľnejších, a tým zabrániť 
energetickej chudobe a chudobe v oblasti 
mobility počas prechodného obdobia, kým 
sa takéto investície neuskutočnia. Plány by 
mali obsahovať investičnú zložku 
podporujúcu dlhodobé riešenie postupného 
vyraďovania závislosti od fosílnych palív 
a mohli by sa v nich plánovať iné opatrenia 
vrátane priamej podpory príjmu na 
zmiernenie nepriaznivých účinkov na 
príjmy v krátkodobom horizonte.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Členské štáty, za konzultácie 
s orgánmi na regionálnej úrovni, majú 
najlepšie predpoklady na navrhovanie 
a vykonávanie plánov, ktoré sú adaptované 
a zamerané na ich miestne, regionálne 
a národné okolnosti ako ich existujúce 
politiky v príslušných oblastiach 
a plánované využívanie ďalších 
príslušných fondov EÚ. Daným spôsobom 
možno najlepšie rešpektovať širokú 
rozmanitosť situácií, špecifické znalosti 
miestnych a regionálnych samospráv, 
výskum a inovácie a priemyselné vzťahy 
a štruktúry sociálneho dialógu, ako aj 
národné tradície, a prispieť k účinnosti 
a efektívnosti celkovej podpory pre 
zraniteľných.

(15) Členské štáty, za konzultácie 
s regionálnymi, miestnymi, mestskými 
a inými verejnými orgánmi, občianskou 
spoločnosťou, hospodárskymi 
a sociálnymi partnermi, majú najlepšie 
predpoklady na navrhovanie a vykonávanie 
plánov, ktoré sú adaptované a zamerané na 
ich miestne, regionálne a národné okolnosti 
ako ich existujúce politiky v príslušných 
oblastiach a plánované využívanie ďalších 
príslušných fondov EÚ. Daným spôsobom 
možno najlepšie rešpektovať širokú 
rozmanitosť situácií, špecifické znalosti 
miestnych a regionálnych samospráv, 
výskum a inovácie a priemyselné vzťahy 
a štruktúry sociálneho dialógu, ako aj 
národné tradície, a prispieť k účinnosti 
a efektívnosti celkovej podpory pre 
zraniteľných.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zabezpečenie toho, aby boli 
opatrenia a investície osobitne zamerané na 
energeticky chudobné alebo zraniteľné 
domácnosti, zraniteľné mikropodniky 
a zraniteľných používateľov dopravy, je 
kľúčom k spravodlivému prechodu na 
klimatickú neutralitu. Podporné opatrenia 
na podporu znižovania emisií 
skleníkových plynov by mali členským 
štátom pomôcť riešiť sociálne vplyvy 
vyplývajúce z obchodovania s emisiami 
v sektore budov a v odvetví cestnej 
dopravy.

(16) Zabezpečenie toho, aby boli 
opatrenia a investície osobitne zamerané na 
riešenie energetickej chudoby a chudoby 
v oblasti mobility, najmä v prípade 
zraniteľných domácností, zraniteľných 
mikropodnikov a malých podnikov 
a zraniteľných používateľov dopravy, je 
kľúčom k spravodlivému a inkluzívnemu 
prechodu na klimatickú neutralitu.

Pozmeňujúci návrh 14
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Kým sa prejaví vplyv daných 
investícií na znižovanie nákladov a emisií, 
spravodlivej transformácii by pomohla 
dobre cielená priama podpora príjmu pre 
najzraniteľnejších. Takáto podpora by sa 
mala chápať ako dočasné opatrenie 
sprevádzajúce dekarbonizáciu v sektoroch 
bývania a dopravy. Nebola by trvalá, 
pretože nerieši základné príčiny 
energetickej a dopravnej chudoby. Takáto 
podpora by sa mala týkať len priamych 
vplyvov začlenenia sektora budov 
a odvetvia cestnej dopravy do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2003/87/ES, nie 
nákladov na elektrinu alebo vykurovanie 
súvisiacich so začlenením výroby 
elektrickej energie a tepla do rozsahu 
pôsobnosti uvedenej smernice. 
Oprávnenosť na takúto priamu podporu 
príjmu by mala byť časovo obmedzená.

(17) Kým sa prejaví vplyv daných 
investícií na znižovanie nákladov a emisií, 
dobre cielená dočasná priama podpora pre 
osoby postihnuté energetickou chudobou 
a chudobou v oblasti mobility môže 
prispieť k zníženiu nákladov na energiu 
a mobilitu počas čakania na ďalšie 
štrukturálne investície. Nebola by trvalá, 
pretože nerieši základné príčiny 
energetickej chudoby a chudoby v oblasti 
mobility. Takáto podpora by sa však mohla 
považovať za spôsob, ako umožniť 
najzraniteľnejším osobám uskutočniť 
cesty potrebné na uspokojenie ich 
základných sociálno-ekonomických 
potrieb. Oprávnenosť na takúto priamu 
podporu by sa mala harmonizovať 
s postupným zavádzaním príslušných 
smerníc a nariadení, ktoré majú vplyv na 
zraniteľné subjekty v rámci balíka Fit for 
55, a mala by sa zameriavať na osoby, 
ktoré čelia energetickej chudobe 
a chudobe v oblasti mobility. Takáto 
podpora by sa mala poskytovať bez 
prílišnej administratívnej záťaže pre jej 
príjemcov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Fond by mal byť v súlade s 
Chartou základných práv Európskej únie, 
záväzkami Únie vyplývajúcimi z 
Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a mal by byť v 
súlade s Agendou 2030 OSN, ako aj so 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami 
vyplývajúcimi z Parížskej dohody a na 
záväzok plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja by akcie v rámci 
tohto nariadenia mali prispieť 
k dosiahnutiu cieľa, že 30 % všetkých 
výdavkov v rámci viacročného finančného 
rámca na roky 2021 – 2027 by sa malo 
vynaložiť na začleňovanie cieľov v oblasti 
klímy a malo by prispieť k ambícii 
zabezpečiť 10 % ročných výdavkov na 
ciele v oblasti biodiverzity v rokoch 2026 
a 2027, pričom sa zohľadní existujúce 
prekrývanie cieľov v oblasti klímy 
a biodiverzity. Na tento účel by sa na 
označovanie výdavkov fondu mala použiť 
metodika stanovená v prílohe II 
k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/106033. Fond by mal 
podporovať činnosti, ktoré sú v plnej miere 
v súlade s klimatickými 
a environmentálnymi normami a prioritami 
Únie a ktoré sú v súlade so zásadou 
„výrazne nenarušiť“ v zmysle článku 17 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2020/85234. Do plánov by sa mali 
zahrnúť len takéto opatrenia a investície. 
Opatrenia priamej podpory príjmu by sa 
spravidla mali považovať za opatrenia, 
ktoré majú zanedbateľný predpokladaný 
vplyv na environmentálne ciele, a ako také 
by sa mali považovať za opatrenia, ktoré sú 
v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“. 
Komisia má v úmysle vydať technické 
usmernenie pre členské štáty 
v dostatočnom predstihu pred prípravou 
plánov. V usmernení sa vysvetlí, akým 
spôsobom musia byť opatrenia a investície 
v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami 
vyplývajúcimi z Parížskej dohody a na 
záväzok plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja by akcie v rámci 
tohto nariadenia mali prispieť 
k dosiahnutiu cieľa, že najmenej 30 % 
z celkovej sumy z rozpočtu Únie 
a výdavkov Nástroja Európskej únie na 
obnovu by sa malo vynaložiť na podporu 
cieľov v oblasti klímy a malo by prispieť 
k ambícii zabezpečiť 7,5 % ročných 
výdavkov v rámci viacročného finančného 
rámca na ciele v oblasti biodiverzity 
v roku 2021 a 10 % ročných výdavkov na 
ciele v oblasti biodiverzity v rokoch 2026 
a 2027, pričom sa zohľadní existujúce 
prekrývanie cieľov v oblasti klímy 
a biodiverzity. Na tento účel by sa na 
označovanie výdavkov fondu mala použiť 
metodika stanovená v prílohe II 
k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/106033. Fond by mal 
podporovať činnosti, ktoré sú v plnej miere 
v súlade s klimatickými 
a environmentálnymi normami a prioritami 
Únie a ktoré sú v súlade so zásadou 
„výrazne nenarušiť“ v zmysle článku 17 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2020/85234. Do plánov by sa mali 
zahrnúť len takéto opatrenia a investície. 
Opatrenia priamej podpory príjmu by sa 
spravidla mali považovať za opatrenia, 
ktoré majú zanedbateľný predpokladaný 
vplyv na environmentálne ciele, a ako také 
by sa mali považovať za opatrenia, ktoré sú 
v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“. 
Komisia má v úmysle vydať technické 
usmernenie pre členské štáty 
v dostatočnom predstihu pred prípravou 
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v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 
2020/852. V roku 2021 má Komisia 
v úmysle predložiť návrh odporúčania 
Rady o tom, ako riešiť sociálne aspekty 
zelenej transformácie.

plánov. V usmernení sa vysvetlí, akým 
spôsobom musia byť opatrenia a investície 
v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 
v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 
2020/852. V roku 2021 má Komisia 
v úmysle predložiť návrh odporúčania 
Rady o tom, ako riešiť sociálne aspekty 
zelenej transformácie.

_________________ _________________
33 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde plus, 
Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú 
transformáciu a Európskom námornom, 
rybolovnom a akvakultúrnom fonde a 
rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 
ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a 
integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a 
Nástroj finančnej podpory na riadenie 
hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 
30.6.2021, s. 159).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde plus, 
Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú 
transformáciu a Európskom námornom, 
rybolovnom a akvakultúrnom fonde a 
rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 
ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a 
integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a 
Nástroj finančnej podpory na riadenie 
hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 
30.6.2021, s. 159).

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

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

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Stanovovanie cien uhlíka zasahuje 
najmä ženy, keďže predstavujú 85 % 
jednorodičovských rodín. Jednorodičovské 
rodiny čelia mimoriadne vysokému riziku 
chudoby detí. Počas prípravy 
a vykonávania plánov by sa mala 
zohľadňovať a podporovať rodová rovnosť 
a rovnosť príležitostí pre všetkých 
a začleňovanie daných cieľov, ako aj 

(19) Ženy sú nielen neúmerne 
zasiahnuté zmenou klímy, ale aj nákladmi 
na zelenú transformáciu v dôsledku 
rozdielov v zamestnanosti, príjmoch, 
odmeňovaní a dôchodkoch, a preto je u 
nich väčšia pravdepodobnosť, že budú 
trpieť energetickou chudobou a chudobou 
v oblasti mobility. Takisto predstavujú 
85 % jednorodičovských rodín, ktoré čelia 
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otázky prístupnosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím, aby sa 
zabezpečilo, že sa na nikoho nezabudne.

mimoriadne vysokému riziku chudoby detí. 
Ženy majú iné a zložitejšie modely 
mobility ako muži a častejšie využívajú 
verejnú dopravu. Preto ich viac 
ovplyvňuje bezpečnosť, frekvencia, 
cenová dostupnosť a kvalita verejnej 
dopravy1a. Keďže doprava je faktorom, 
ktorý môže priamo zvýšiť chudobu 
a sociálne vylúčenie, počas prípravy, 
vykonávania a monitorovania plánov by sa 
mali zohľadňovať a podporovať rovnaké 
práva a príležitosti v rodovej oblasti pre 
všetkých a začleňovanie daných cieľov, 
ako aj otázky prístupnosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím a zníženou 
pohyblivosťou, aby sa zabezpečilo, že sa 
na nikoho nezabudne.

__________________
1a Štúdia IPOL „Ženy a doprava“, 
dostupná na: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank
/nl/document/IPOL_STU(2021)701004.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Vykonávanie opatrení zahrnutých 
v plánoch bude závisieť od dostatočnej 
úrovne pracovnej sily. Členské štáty by 
preto mali doplniť plány využitím ďalších 
príslušných opatrení a programov Únie 
na zabezpečenie rekvalifikácie a 
zvyšovania úrovne zručností pracovníkov 
s cieľom vytvoriť lepšie príležitosti, najmä 
v oblasti pracovných miest súvisiacich s 
renováciou budov, výrobou vozidiel s 
nulovými a nízkymi emisiami, ako aj 
zavádzaním infraštruktúry pre 
alternatívne palivá.

Pozmeňujúci návrh 19
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Finančné krytie fondu by malo byť 
v zásade úmerné sumám zodpovedajúcim 
25 % očakávaných príjmov zo začlenenia 
sektora budov a odvetvia cestnej dopravy 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
2003/87/ES v období rokov 2026 – 2032. 
Podľa rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 
2020/2053 by členské štáty mali uvedené 
príjmy sprístupniť do rozpočtu Únie ako 
vlastné zdroje. Členské štáty majú samy 
financovať 50 % celkových nákladov 
svojho plánu. Na tento účel, ako aj na 
investície a opatrenia na urýchlenie 
a zmiernenie požadovanej transformácie 
v prípade občanov, ktorí sú negatívne 
ovplyvnení, by členské štáty mali okrem 
iného využiť na daný účel svoje 
očakávané príjmy z obchodovania 
s emisiami v prípade sektora budov 
a odvetvia cestnej dopravy podľa 
smernice 2003/87/ES.

(23) Finančné krytie fondu by malo byť 
úmerné stabilným a dostatočným zdrojom, 
ktoré zodpovedajú finančným potrebám 
na zníženie spotreby fosílnych palív 
a závislosti od nich, a zmierňovať 
sociálne vplyvy zelenej transformácie. 
Európsky dvor audítorov1a odhaduje, že 
na dosiahnutie cieľa EÚ v oblastí 
zníženia emisií skleníkových plynov 
o 55 % do roku 2030 je v rokoch 2021 až 
2030 každoročne potrebných 736 miliárd 
EUR v odvetví dopravy vrátane 
každoročných 31,4 miliardy EUR 
verejných1b výdavkov1c. Predpokladané 
finančné krytie by sa malo prerokovať v 
rámci rozpočtu EÚ a rozdelenia zdrojov 
medzi Európskym parlamentom a Radou, 
pričom by sa mal zohľadniť vývoj 
nákladov na transformáciu a dostupných 
zdrojov. Členské štáty majú samy 
financovať 50 % celkových nákladov 
svojho plánu. Tento podiel by sa mohol 
upraviť s prihliadnutím na ich rozdielne 
východiskové body a úrovne príjmov ako 
HDP na obyvateľa s referenčnými rokmi 
do roku 2022, aby sa zohľadnili 
výnimočné okolnosti.

__________________ __________________
41 Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 
2020/2053 zo 14. decembra 2020 o 
systéme vlastných zdrojov Európskej únie 
a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, 
Euratom (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 
1).

1a Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a 
zmeny klímy, 2017, Európsky dvor 
audítorov, 
https://op.europa.eu/webpub/eca/lr-
energy-and-climate/sk/. 

1b Covid-19 recovery: investment 
opportunities in deep renovation in 
Europe (Obnova po pandémii COVID-19: 
investičné príležitosti v oblasti hĺbkovej 
obnovy v Európe), máj 2020, Buildings 
Performance Institute Europe, 
https://www.bpie.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Recovery-
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investments-in-deep-
renovation_BPIE_2020.pdf. 
1c Financovanie Sociálno-klimatického 
fondu, február 2022, WW.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) S cieľom uľahčiť investície do 
zariadení a tovaru umožňujúcich lepšie 
prispôsobenie sa nákladom na 
transformáciu a zabezpečiť, aby sa 
podpora v rámci plánov mohla účinne 
vykonávať hneď od prvých rokov od 
nadobudnutia účinnosti Sociálno-
klimatického fondu, by malo byť možné 
vyplatiť až 13 % finančného príspevku 
členských štátov vo forme predbežného 
financovania Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia a investície podporované z fondu 
sú prospešné pre domácnosti, 
mikropodniky a používateľov dopravy, 
ktorí sú zraniteľní a osobitne postihnutí 
začlenením emisií skleníkových plynov zo 
sektora budov a z odvetvia cestnej dopravy 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
2003/87/ES, a to najmä pre domácnosti 
trpiace energetickou chudobou a pre 
občanov, ktorí nemajú možnosť verejnej 
dopravy ako alternatívu k individuálnym 
automobilom (vo vzdialených a vidieckych 
oblastiach).

Opatrenia a investície podporované z fondu 
sú priamo prospešné pre zraniteľné 
domácnosti, zraniteľné mikropodniky 
a malé podniky a používateľov dopravy, 
ktorí sú osobitne postihnutí nákladmi na 
prechod na klimatickú neutralitu, 
zmenami cien energie a vplyvom systému 
obchodovania s emisiami vytvoreného 
smernicou 2003/87/ES, a to najmä pre 
domácnosti trpiace energetickou chudobou 
a chudobou v oblasti mobility a pre 
občanov, ktorí nemajú možnosť verejnej 
dopravy alebo služieb pre osoby so 
zníženou pohyblivosťou ako alternatívu 
k individuálnym automobilom, najmä vo 
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vzdialených a vidieckych oblastiach 
vrátane ostrovných a najvzdialenejších 
regiónov;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom fondu je prispieť 
k prechodu na klimatickú neutralitu 
riešením sociálnych vplyvov začlenenia 
emisií skleníkových plynov zo sektora 
budov a odvetvia cestnej dopravy do 
rozsahu pôsobnosti smernice 2003/87/ES. 
Osobitným cieľom fondu je podporovať 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a zraniteľných používateľov 
dopravy prostredníctvom dočasnej priamej 
podpory príjmu a prostredníctvom opatrení 
a investícií určených na zvýšenie 
energetickej efektívnosti budov, 
dekarbonizáciu vykurovania a chladenia 
budov vrátane integrácie energie 
z obnoviteľných zdrojov, ako aj 
poskytovať lepší prístup k mobilite 
a doprave s nulovými a nízkymi emisiami.

Všeobecným cieľom fondu je prispieť k 
spravodlivému, rovnocennému a 
inkluzívnemu prechodu k cieľu v oblasti 
klimatickej neutrality stanovenému v 
článku 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2021/1119 (ďalej len „európsky právny 
predpis v oblasti klímy“) v súlade so 
záväzkami Únie vyplývajúcimi z Parížskej 
dohody, ako aj k udržateľnému rozvoju a 
blahobytu pre všetkých, a to 
predchádzaním sociálnym vplyvom 
nákladov na tento prechod a ich čo 
najväčším obmedzením. Osobitným 
cieľom fondu je prispieť k zníženiu 
energetickej chudoby a chudoby v oblasti 
mobility v celej Únii, podporovať 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a malé podniky a 
zraniteľných používateľov dopravy 
prostredníctvom dočasnej priamej podpory 
príjmu a prostredníctvom opatrení a 
investícií určených na zvýšenie 
energetickej efektívnosti budov, 
dekarbonizáciu vykurovania a chladenia 
budov vrátane integrácie a skladovania 
energie z udržateľných, obnoviteľných, 
nízkouhlíkových zdrojov energie 
s nulovými emisiami, a na druhej strane 
posilnenie a zlepšenie prístupu k 
efektívnej a cenovo dostupnej mobilite 
a doprave s nulovými a nízkymi emisiami, 
najmä v prípade súkromnej mobility vo 
vzdialených oblastiach, v ktorých chýba 
účinná alternatíva, podporu využívania 
cenovo dostupnej a prístupnej verejnej 
dopravy a zvýšenie kvality a frekvencie jej 
služieb a stimulovanie integrovaných 
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služieb mobility a obnovy vozového parku 
ekologickej mestskej dopravy.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „obnova budov“ sú všetky druhy 
energetickej obnovy budov vrátane izolácie 
plášťa budovy, t. j. stien, strechy, podlahy, 
výmena okien, výmena vykurovacích, 
chladiacich a varných spotrebičov 
a inštalácia výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov na mieste;

1. „obnova budov“ sú všetky druhy 
opatrení na zvýšenie energetickej 
efektívnosti v budovách vrátane izolácie 
plášťa budovy, t. j. stien, strechy, podlahy, 
výmeny okien, dekarbonizácie výmeny 
vykurovania a chladenia, výmeny 
spotrebičov na varenie a osvetlenie za 
účinnejšie a inštalácie výroby a 
skladovania energie z udržateľných, 
obnoviteľných, nízkouhlíkových zdrojov 
energie s nulovými emisiami na mieste, 
pričom sa zohľadňujú potreby osôb so 
zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „energetická chudoba“ je 
energetická chudoba, ako je vymedzené 
v článku 2 bode [(49)] smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
[rrrr/ččč]50;

(2) „energetická chudoba“ je 
neschopnosť domácnosti uspokojiť svoje 
základné potreby v oblasti dodávok 
energie a jej nedostatočný prístup 
k základným energetickým službám, ktoré 
by jej zaručili základnú úroveň pohodlia 
a zdravia a dôstojnú životnú úroveň 
vrátane primeraného tepla, chladenia, 
osvetlenia a energie na napájanie 
spotrebičov;

__________________
50 [Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) [rrrr/ččč] (Ú. v. EÚ C […], 
[…], s. […]).] [Návrh na prepracovanie 
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smernice 2012/27/EÚ o energetickej 
efektívnosti].

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „chudoba v oblasti mobility“ je 
situácia domácnosti, ktorá má obmedzený 
prístup k dostupným a cenovo 
prijateľným službám mobility a dopravy a 
nemôže si dovoliť dopravu potrebnú na 
uspokojenie základných služieb, ako aj 
základných sociálno-ekonomických 
potrieb, v závislosti od vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych podmienok, a 
ktorá môže byť spôsobená jedným z týchto 
faktorov alebo ich kombináciou: nízke 
príjmy, vysoké výdavky na pohonné 
hmoty, nedostatok cenovo dostupných 
alebo prístupných kvalitných a 
vysokofrekvenčných služieb verejnej 
dopravy, nedostatok alebo obmedzená 
dostupnosť alternatívnych a aktívnych 
riešení mobility a ich prístupnosť a 
umiestnenie, s osobitným dôrazom na 
domácnosti vo vidieckych, vzdialených a 
v iných znevýhodnených oblastiach;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. „malý podnik“ je podnik, ktorý 
zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého 
ročný obrat alebo ročná súvaha 
nepresahuje 10 miliónov EUR, čo sa 
vypočíta v súlade s článkami 3 až 6 
prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 
651/2014;
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) „používatelia dopravy“ sú 
domácnosti alebo mikropodniky, ktoré 
využívajú rôzne možnosti dopravy 
a mobility;

(10) „používatelia dopravy“ sú 
domácnosti alebo mikropodniky a malé 
podniky, ktoré využívajú rôzne možnosti 
dopravy a mobility;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „zraniteľné domácnosti“ sú 
domácnosti postihnuté energetickou 
chudobou alebo domácnosti (vrátane 
domácností s nižšími strednými príjmami), 
ktoré sú významne zasiahnuté cenovými 
vplyvmi začlenenia sektora budov do 
rozsahu pôsobnosti smernice 2003/87/ES 
a ktoré nemajú prostriedky na obnovu 
budov, ktoré obývajú;

(11) „zraniteľné domácnosti“ sú 
domácnosti, ktoré trpia energetickou 
chudobou a chudobou v oblasti mobility 
alebo sú nimi ohrozené, alebo domácnosti 
(vrátane domácností s nižšími a strednými 
príjmami), ktorých hospodársky a sociálny 
blahobyt je významne ovplyvnený 
zvýšenou volatilitou cien energií a 
komodít a opatreniami prijatými na 
úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni s 
cieľom pokročiť v zelenej transformácii 
na dosiahnutie klimatickej neutrality;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „zraniteľné mikropodniky“ sú 
mikropodniky, ktoré sú významne 
zasiahnuté cenovými vplyvmi začlenenia 
sektora budov do rozsahu pôsobnosti 
smernice 2003/87/ES a ktoré nemajú 
prostriedky na obnovu budov, ktoré 

(12) „zraniteľné mikropodniky a malé 
podniky“ sú mikropodniky a malé 
podniky, ktoré sú významne zasiahnuté 
prechodom na klimatickú neutralitu a 
ktoré nemajú prostriedky na obnovu 
budov, ktoré obývajú, alebo na nákup 
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obývajú; vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „zraniteľní používatelia dopravy“ 
sú používatelia dopravy, a to aj 
z domácností s nižšími strednými 
príjmami, ktorí sú významne zasiahnutí 
cenovými vplyvmi začlenenia odvetvia 
cestnej dopravy do rozsahu pôsobnosti 
smernice 2003/87/ES a ktorí nemajú 
prostriedky na nákup vozidiel s nulovými 
a nízkymi emisiami alebo na prechod na 
alternatívne udržateľné druhy dopravy 
vrátane verejnej dopravy, najmä vo 
vidieckych a vzdialených oblastiach.

(13) „zraniteľní používatelia dopravy“ 
sú používatelia dopravy, a to aj 
z domácností s nižšími a strednými 
príjmami, ktorí trpia chudobou v oblasti 
mobility alebo sú ňou ohrození; osobitná 
pozornosť by sa mala venovať 
používateľom dopravy vo vidieckych, 
vzdialených a v iných znevýhodnených 
oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát predloží 
Komisii sociálno-klimatický plán (ďalej 
len „plán“) spolu s aktualizáciou 
integrovaného národného energetického 
a klimatického plánu uvedeného v článku 
14 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1999 
v súlade s postupom a harmonogramom 
stanoveným v uvedenom článku. Plán 
obsahuje ucelený súbor opatrení 
a investícií na riešenie vplyvu 
stanovovania cien uhlíka na zraniteľné 
domácnosti, zraniteľné mikropodniky 
a zraniteľných používateľov dopravy 
s cieľom zabezpečiť cenovo dostupné 
vykurovanie, chladenie a mobilitu 
a zároveň doplniť a zrýchliť opatrenia 
potrebné na splnenie cieľov Únie v oblasti 

1. Každý členský štát predloží 
Komisii sociálno-klimatický plán (ďalej 
len „plán“). Tento plán je v súlade 
a maximalizuje synergie s aktualizáciou 
integrovaného národného energetického 
a klimatického plánu uvedeného v článku 
14 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1999 
v súlade s postupom a harmonogramom 
stanoveným v uvedenom článku. Plán by 
mal obsahovať ucelený súbor opatrení 
a investícií na riešenie nákladov na 
prechod na klimatickú neutralitu pre 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a malé podniky 
a zraniteľných používateľov dopravy 
s cieľom zabezpečiť cenovo dostupné 
a účinné vykurovanie, chladenie 
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klímy. a poskytnúť prístup k udržateľnej 
a inteligentnej mobilite a zároveň doplniť 
a zrýchliť opatrenia potrebné na splnenie 
cieľov Únie v oblasti klímy.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán môže zahŕňať vnútroštátne 
opatrenia poskytujúce dočasnú priamu 
podporu príjmu pre zraniteľné domácnosti 
a domácnosti, ktoré sú zraniteľnými 
používateľmi dopravy, s cieľom znížiť 
dosah zvýšenia cien fosílnych palív, ktoré 
vyplýva zo začlenenia sektora budov 
a odvetvia cestnej dopravy do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2003/87/ES.

2. Plán môže zahŕňať vnútroštátne 
opatrenia poskytujúce dočasnú priamu 
podporu príjmu pre zraniteľné domácnosti 
a domácnosti, ktoré sú zraniteľnými 
používateľmi dopravy, s cieľom znížiť 
dosah zvýšenia cien fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V súlade so zásadou 
„nespôsobovať významnú škodu“ táto 
priama podpora neudržiava typ mobility 
závislý od fosílnych palív ani nepriamo 
nedotuje fosílne palivá. Ak sú však 
riadené a sú súčasťou dlhodobej vízie 
zameranej na dekarbonizáciu mobility, 
môžu dočasne umožniť zraniteľným 
domácnostiam, pre ktoré nie je dostupná 
alternatívna ponuka dekarbonizovanej 
dopravy, uspokojiť ich základné sociálno-
ekonomické potreby.

Pozmeňujúci návrh 34
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Plán zahŕňa vnútroštátne projekty 
zamerané na:

3. Plán zahŕňa vnútroštátne, 
regionálne a miestne projekty zamerané 
na:

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) financovanie opatrení a investícií 
na účely zvýšenia energetickej efektívnosti 
budov, na účely vykonávania opatrení na 
zlepšenie energetickej efektívnosti, na 
účely obnovy budov a dekarbonizácie 
vykurovania a chladenia budov vrátane 
integrácie výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov energie;

a) financovanie opatrení a investícií 
na účely zvýšenia energetickej efektívnosti 
budov, na účely vykonávania opatrení na 
zlepšenie energetickej efektívnosti, na 
účely obnovy budov a dekarbonizácie 
vykurovania a chladenia budov vrátane 
integrácie výroby energie, ako aj jej 
uskladňovania, z udržateľných, 
obnoviteľných, nízkouhlíkových zdrojov 
energie s nulovými emisiami;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) financovanie opatrení a investícií 
na účely intenzívnejšieho využívania 
mobility a dopravy s nulovými a nízkymi 
emisiami.

b) financovanie opatrení a investícií 
na účely intenzívnejšieho využívania 
mobility a dopravy s nulovými a nízkymi 
emisiami, podpory využívania cenovo 
dostupnej, efektívnej a prístupnej verejnej 
dopravy a zvýšenia kvality a frekvencie jej 
služieb, najmä vo vidieckych oblastiach, 
podpory všetkých aspektov služieb 
spoločnej mobility, ako aj stimulovania 
obnovy vozového parku ekologickej 
mestskej dopravy a infraštruktúry 
podporujúcej aktívnu mobilitu, ako sú 
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cyklistické trasy.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Pred predložením návrhu plánu 
Komisii sa v súlade s vnútroštátnym 
právnym rámcom uskutočnia konzultácie 
s miestnymi a regionálnymi orgánmi, 
sociálnymi partnermi, organizáciami 
občianskej spoločnosti vrátane tých, ktoré 
zastupujú mladých ľudí, a ďalšími 
relevantnými zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) konkrétne sprievodné opatrenia 
potrebné na realizáciu opatrení a investícií 
plánu a zníženie účinkov uvedených 
v písmene c), ako aj informácie 
o existujúcom alebo plánovanom 
financovaní opatrení a investícií z iných 
zdrojov Únie a iných medzinárodných, 
verejných alebo súkromných zdrojov;

b) konkrétne sprievodné opatrenia a 
politické reformy potrebné na zavedenie 
a realizáciu opatrení a investícií plánu 
a zníženie účinkov uvedených v písmene 
c);

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) c) ako aj informácie o existujúcom 
alebo plánovanom financovaní opatrení 
a investícií z iných zdrojov Únie, 
medzinárodných, verejných alebo 
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súkromných zdrojov;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odhad pravdepodobných účinkov 
uvedeného zvýšenia cien na domácnosti, 
a najmä na výskyt energetickej chudoby, 
na mikropodniky a používateľov dopravy, 
ktorý zahŕňa najmä odhad a identifikáciu 
zraniteľných domácností, zraniteľných 
mikropodnikov a zraniteľných 
používateľov dopravy; tieto vplyvy sa 
majú analyzovať s dostatočnou mierou 
regionálneho členenia, pričom sa zohľadnia 
prvky, ako je prístup k verejnej doprave 
a základným službám, a identifikujú sa 
najviac postihnuté oblasti, najmä územia, 
ktoré sú vzdialené a vidiecke;

c) odhad pravdepodobných účinkov 
uvedeného zvýšenia cien na domácnosti, 
a najmä na výskyt energetickej chudoby a 
chudoby v oblasti mobility na 
mikropodniky a malé podniky 
a používateľov dopravy, ktorý zahŕňa 
najmä odhad a identifikáciu zraniteľných 
domácností, zraniteľných mikropodnikov a 
malých podnikov, zraniteľných 
používateľov dopravy; tieto vplyvy sa 
majú analyzovať s dostatočnou mierou 
regionálneho členenia a údajmi 
rozčlenenými podľa pohlavia, pričom sa 
zohľadnia prvky, ako sú vnútroštátne 
špecifiká a prístup k verejnej doprave 
a základným službám a ich cenová 
dostupnosť a prístupnosť, a identifikujú 
sa najviac postihnuté oblasti, najmä na 
vidieckych územiach, ktoré sú vzdialené 
a v iných znevýhodnených oblastiach; 
tieto vplyvy sa majú analyzovať a 
posudzovať pravidelne, berúc pritom do 
úvahy skutočnosť, že domácnosti sa môžu 
stať zraniteľnými v ktoromkoľvek 
momente a z rôznych sociálno-
ekonomických dôvodov;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) posúdenie vplyvu na rodovú 
rovnosť a vysvetlenie, ako opatrenia a 
investície obsiahnuté v pláne zohľadňujú 
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ciele, ktoré majú prispieť k rodovej 
rovnosti a rovnosti príležitostí pre 
všetkých.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) ak sa v pláne stanovujú opatrenia 
uvedené v článku 3 ods. 2, kritériá na 
identifikáciu oprávnených konečných 
prijímateľov, uvedenie plánovanej lehoty 
pre dotknuté opatrenia a ich odôvodnenie 
na základe kvantitatívneho odhadu 
a kvalitatívneho vysvetlenia toho, ako sa 
očakáva, že opatrenia v pláne znížia 
energetickú a dopravnú chudobu 
a zraniteľnosť domácností, 
mikropodnikov a používateľov dopravy 
v súvislosti so zvýšením cien cestnej 
dopravy a vykurovacích palív;

d) ak sa v pláne stanovujú opatrenia 
uvedené v článku 3 ods. 2, kritériá na 
identifikáciu oprávnených konečných 
prijímateľov, uvedenie plánovanej lehoty 
pre dotknuté opatrenia a ich odôvodnenie 
na základe kvantitatívneho odhadu 
a kvalitatívneho vysvetlenia toho, ako sa 
očakáva, že opatrenia poskytnú okamžitú 
potrebnú a primeranú pomoc 
domácnostiam, mikropodnikom a malým 
podnikom, pokiaľ ide o energetickú 
chudobu a chudobu v oblasti mobility ako 
súčasť komplexnej stratégie zameranej na 
účinné vymanenie týchto mikropodnikov, 
malých podnikov a domácností z chudoby 
v oblasti mobility prostredníctvom 
štruktúrovanejších krátkodobých až 
dlhodobých investícií, najmä ukončením 
závislosti od fosílnych palív;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) plánované míľniky, ciele 
a orientačný harmonogram vykonávania 
opatrení a investícií, ktoré sa majú 
dokončiť do 31. júla 2032;

e) plánované konkrétne míľniky a 
ciele zamerané na zníženie počtu 
zraniteľných domácností a zraniteľných 
mikropodnikov a malých podnikov 
a orientačný harmonogram vykonávania 
opatrení a investícií, ktoré sa majú 
dokončiť na konci viacročného 
finančného rámca, a to do 31. decembra 
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2027 a do 31. júla 2035 v uvedenom 
poradí;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) opatrenia na účinné monitorovanie 
a vykonávanie plánu zo strany dotknutého 
členského štátu, najmä navrhovaných 
míľnikov a cieľov vrátane ukazovateľov 
vykonávania opatrení a investícií, ktoré sú 
v náležitom prípade k dispozícii na úrade 
Eurostat a v Európskom stredisku pre 
monitorovanie energetickej chudoby, ako 
sa uvádza v odporúčaní Komisie 
2020/156354 týkajúcom sa energetickej 
chudoby;

i) opatrenia na účinné monitorovanie 
a vykonávanie plánu zo strany dotknutého 
členského štátu a regionálnych a 
miestnych orgánov, vrátane zapojenia 
hospodárskych a sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti do tohto procesu, 
najmä navrhovaných míľnikov a cieľov 
vrátane ukazovateľov vykonávania 
opatrení a investícií, ktoré sú v náležitom 
prípade k dispozícii na úrade Eurostat 
a v Európskom stredisku pre 
monitorovanie energetickej chudoby, ako 
sa uvádza v odporúčaní Komisie 
2020/156354 týkajúcom sa energetickej 
chudoby; komisia do 31. júla 2023 
vypracuje ukazovatele na monitorovanie 
chudoby v oblasti mobility. údaje týkajúce 
sa týchto ukazovateľov bude pravidelne 
zhromažďovať Európsky štatistický úrad 
a Európska komisia vytvorí Stredisko pre 
monitorovanie chudoby v oblasti mobility;

__________________ __________________
54 Ú. v. EÚ L 357, 27.10.2020, s. 35. 54 Ú. v. EÚ L 357, 27.10.2020, s. 35.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) na účely prípravy, a ak je to možné, 
na účely vykonávania plánu, zhrnutie 
konzultačného procesu, ktorý sa uskutočnil 
v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) 

j) na účely prípravy, a ak je to možné, 
na účely vykonávania plánu, zhrnutie 
konzultačného procesu poskytnuté v 
článku 3 odseku 3a (nový), ktorý sa 
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2018/1999 a s vnútroštátnym právnym 
rámcom, súhrn miestnych a regionálnych 
orgánov, sociálnych partnerov, organizácií 
občianskej spoločnosti, mládežníckych 
organizácií a iných príslušných 
zainteresovaných strán a spôsobu 
zohľadnenia vstupu zainteresovaných strán 
v pláne;

uskutočnil v súlade s článkom 10 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 
a s vnútroštátnym právnym rámcom, súhrn 
miestnych a regionálnych orgánov, 
sociálnych partnerov, organizácií 
občianskej spoločnosti, mládežníckych 
organizácií a iných príslušných 
zainteresovaných strán a spôsobu 
zohľadnenia vstupu zainteresovaných strán 
v pláne;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia poskytne členským štátom 
do 31. júla 2023 usmernenie o tom, ako 
tieto zraniteľné skupiny identifikovať;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu pri príprave 
svojich plánov požiadať Komisiu, aby 
zorganizovala výmenu osvedčených 
postupov. Členské štáty môžu takisto 
požiadať o technickú podporu v rámci 
nástroja ELENA zriadeného dohodou 
Komisie s Európskou investičnou bankou 
v roku 2009 alebo v rámci Nástroja 
technickej podpory zriadeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2021/24058.

3. Komisia vytvorí platformu na 
aktívnu podporu výmeny osvedčených 
postupov medzi všetkými 
zainteresovanými stranami a 
spoločenstvami, ktorých sa týka 
vykonávanie fondu, ako aj na 
poskytovanie usmernení, ktoré umožnia a 
podporia budovanie kapacít 
zainteresovaných strán, aby sa mohli 
podieľať na rozvoji a vykonávaní fondu. 
Členské štáty a zainteresované strany 
zapojené do prípravy plánov môžu takisto 
požiadať o technickú podporu v rámci 
nástroja ELENA zriadeného dohodou 
Komisie s Európskou investičnou bankou 
v roku 2009 alebo v rámci Nástroja 
technickej podpory zriadeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
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2021/24058.

_________________ _________________
58 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/240 z 10. februára 2021, 
ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej 
podpory (Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 1).

58 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/240 z 10. februára 2021, 
ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej 
podpory (Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vyplatenie podpory je podmienené 
dosiahnutím míľnikov a cieľov pre 
opatrenia a investície stanovené v plánoch. 
Uvedené míľniky a ciele musia byť 
zlučiteľné s cieľmi Únie v oblasti klímy 
a musia zahŕňať najmä:

2. Vyplatenie podpory je podmienené 
dosiahnutím míľnikov a cieľov pre 
opatrenia a investície stanovené v plánoch. 
Uvedené míľniky a ciele musia byť 
zlučiteľné s cieľmi Únie v oblasti klímy 
a musia zahŕňať najmä:

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) mobilitu a dopravu s nulovými 
a nízkymi emisiami;

c) mobilitu s nulovými a nízkymi 
emisiami, pričom sa zohľadní uhlíková 
stopa vozidiel počas ich životného cyklu, 
aktívna mobilita, služby mobility na 
požiadanie a verejná doprava;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zníženie emisií skleníkových 
plynov;

d) zníženie emisií skleníkových 
plynov v súvislosti s opatreniami a 
investíciami v súlade s článkom 6;
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zníženie počtu zraniteľných 
domácností, najmä domácností trpiacich 
energetickou chudobou, zraniteľných 
mikropodnikov a zraniteľných 
používateľov dopravy, a to aj vo 
vidieckych a vzdialených oblastiach.

e) zníženie počtu zraniteľných 
domácností, najmä domácností trpiacich 
energetickou chudobou a chudobou v 
oblasti mobility, zraniteľných 
mikropodnikov a malých podnikov 
a zraniteľných používateľov dopravy 
rozčlenených podľa pohlavia, najmä vo 
vidieckych, vzdialených a iných 
znevýhodnených oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Sociálno-klimatický fond 
nepodporuje opatrenia a investície 
vylúčené podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 
2021/1056.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zahrnúť 
náklady na opatrenia, ktorými sa poskytuje 
dočasná priama podpora príjmu 
zraniteľným domácnostiam 
a zraniteľným domácnostiam, ktoré sú 
používateľmi dopravy, aby absorbovali 
nárast cien cestnej dopravy a vykurovacích 
palív. Takáto podpora sa časom znižuje 
a obmedzuje sa na priamy vplyv 

1. Členské štáty môžu zahrnúť 
náklady na opatrenia, ktorými sa poskytuje 
priama podpora príjmu, ako je zníženie 
daní a poplatkov, ako prechodné 
opatrenie pre zraniteľné domácnosti, 
ktoré čelia energetickej chudobe a 
chudobe v oblasti mobility, aby 
absorbovali nárast cien palív a ďalšie 
náklady spojené s prechodom na 
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obchodovania s emisiami v prípade 
sektora budov a odvetvia cestnej dopravy. 
Oprávnenosť na takúto priamu podporu 
príjmu zaniká v lehotách stanovených 
v článku 4 ods. 1 písm. d).

inteligentnú a udržateľnú mobilitu. 
Takáto podpora sa časom znižuje a je 
sprevádzaná politickými reformami a 
štrukturálnejšími investíciami, ktoré by 
mali dlhodobý vplyv. Oprávnenosť na 
takúto priamu podporu príjmu zaniká 
v lehotách stanovených v článku 4 ods. 1 
písm. d).

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu do 
odhadovaných celkových nákladov na 
plány zahrnúť náklady na tieto opatrenia 
a investície za predpokladu, že sú 
prospešné predovšetkým pre zraniteľné 
domácnosti, zraniteľné mikropodniky 
alebo zraniteľných používateľov dopravy 
a že sú určené na:

2. Členské štáty môžu do 
odhadovaných celkových nákladov na 
plány zahrnúť náklady na tieto opatrenia 
a investície za predpokladu, že sú 
prospešné predovšetkým pre zraniteľné 
domácnosti, zraniteľné mikropodniky a 
malé podniky alebo zraniteľných 
používateľov dopravy a že sú určené na:

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporu obnov budov, najmä 
v prípade tých, ktorí obývajú budovy 
s najhoršou hospodárnosťou, a to aj vo 
forme finančnej podpory alebo daňových 
stimulov, ako je odpočítateľnosť nákladov 
na obnovu z nájomného, nezávisle od 
vlastníctva dotknutých budov;

a) podporu obnov budov, pričom sa 
uprednostňuje sociálne bývanie 
a znevýhodnené oblasti, najmä v prípade 
tých, ktorí obývajú budovy s najhoršou 
hospodárnosťou, a to aj vo forme finančnej 
podpory alebo daňových stimulov, ako je 
odpočítateľnosť nákladov na obnovu 
z nájomného, nezávisle od vlastníctva 
dotknutých budov;

Pozmeňujúci návrh 56
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievanie k dekarbonizácii 
(vrátane elektrifikácie) v súvislosti 
s vykurovaním a chladením budov 
a varením v budovách a k integrácii 
energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu úspor energie;

b) prispievanie k dekarbonizácii 
(vrátane elektrifikácie, digitalizácie) v 
súvislosti s vykurovaním a chladením v 
budovách a varnými spotrebičmi, ako aj k 
integrácii a uskladňovaniu energie z 
udržateľných, obnoviteľných, 
nízkouhlíkových zdrojov a zdrojov s 
nulovými emisiami, ktoré prispievajú k 
dosiahnutiu úspor energie, ako sú 
poukážky, dotácie alebo úvery s nulovou a 
nízkou úrokovou sadzbou na investovanie 
do výrobkov a služieb s cieľom zvýšiť 
energetickú hospodárnosť budov alebo 
začleniť do budov obnoviteľné zdroje 
energie;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) poskytnutie prístupu k vozidlám 
a bicyklom s nulovými a nízkymi emisiami 
vrátane finančnej podpory alebo 
fiškálnych stimulov na ich nákup, ako aj 
primeranej verejnej a súkromnej 
infraštruktúry vrátane nabíjania 
a doplňovania paliva; v prípade podpory 
týkajúcej sa vozidiel s nízkymi emisiami sa 
poskytne harmonogram postupného 
znižovania podpory;

d) poskytnutie investícií zameraných 
na urýchlenie prechodu na udržateľné a 
multimodálne riešenia mobility, ako je 
finančná podpora alebo fiškálne stimuly 
na prístup k vozidlám s nulovými a 
nízkymi emisiami, podpora rozvoja trhu s 
ojazdenými vozidlami s nulovými a 
nízkymi emisiami; podpora vytvárania a 
rozvoja integrovaných služieb mobility, 
ako aj poskytovanie digitálnych aplikácií 
a nedigitálnych iniciatív, ktoré spájajú 
používateľov s cieľom uľahčiť spoločnú 
mobilitu;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytnutie bezplatného prístupu 
k verejnej doprave alebo prispôsobených 
taríf za prístup k verejnej doprave, ako 
podpory udržateľnej mobility na 
požiadanie a služieb zdieľanej mobility;

e) pomoc prevádzkovateľom verejnej 
dopravy a podpora využívania cenovo 
dostupnej a prístupnej verejnej dopravy a 
zvyšovanie kvality jej služieb, pokiaľ ide o 
čas, frekvenciu a presnosť, najmä vo 
vidieckych oblastiach a oblastiach 
obývaných najmä zraniteľnými 
domácnosťami, prednostne poskytovať 
bezplatný prístup k verejnej doprave alebo 
sociálne tarify za prístup k verejnej 
doprave, ako podpory udržateľnej mobility 
na požiadanie a služieb zdieľanej mobility, 
podnecovanie obnovy vozového parku 
ekologickej mestskej dopravy a venovať 
osobitnú pozornosť oblastiam, ktoré trpia 
demografickými problémami a 
problémami s dostupnosťou, ako sú 
vyľudnené oblasti;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) podporu verejných a súkromných 
subjektov pri rozvoji a poskytovaní cenovo 
dostupných služieb mobility a dopravy 
s nulovými a nízkymi emisiami a pri 
využívaní atraktívnych možností aktívnej 
mobility pre vidiecke, ostrovné, horské, 
vzdialené a menej prístupné oblasti alebo 
pre menej rozvinuté regióny alebo územia 
vrátane menej rozvinutých prímestských 
oblastí.

f) podporu verejných a súkromných 
subjektov pri rozvoji a poskytovaní cenovo 
dostupných a účinných služieb mobility a 
verejnej dopravy s nulovými a nízkymi 
emisiami a pri zavádzaní atraktívnych, 
dostupných a bezpečných možností 
aktívnej mobility, ako je finančná podpora 
na nákup a lízing bicyklov, ako aj 
príslušnej infraštruktúry pre vidiecke, 
vzdialené a iné znevýhodnené oblasti

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) poskytovať domácnostiam 
postihnutým chudobou v oblasti mobility 
cielené informácie, prispôsobené 
poradenstvo, budovanie kapacít, podporu 
v oblasti odbornej prípravy a informácie o 
udržateľných a cenovo dostupných 
alternatívach mobility.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Fond nepodporuje opatrenia vo 
forme priamej podpory príjmu podľa 
článku 3 ods. 2 tohto nariadenia 
a odhadované celkové náklady na plány 
nezahŕňajú opatrenia vo forme priamej 
podpory príjmu podľa článku 3 ods. 2 tohto 
nariadenia v prípade domácností, ktoré už 
využívajú:

1. Fond nepodporuje opatrenia vo 
forme priamej podpory príjmu podľa 
článku 3 ods. 2 tohto nariadenia 
a odhadované celkové náklady na plány 
nezahŕňajú opatrenia vo forme priamej 
podpory príjmu podľa článku 3 ods. 2 tohto 
nariadenia do takej miery, že sú dodatočné 
a doplnkové k podpore poskytovanej 
v prípade domácností, ktoré už využívajú:

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) verejnú intervenciu do cenovej 
úrovne palív, na ktoré sa vzťahuje 
kapitola IVa smernice 2003/87/ES;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dotknutý členský štát vo svojom 
pláne preukáže, že verejné intervencie 
uvedené v odseku 1 plne nekompenzujú 
cenové zvýšenie vyplývajúce zo začlenenia 
sektora budov a odvetvia cestnej dopravy 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
2003/87/ES, priama podpora príjmu sa 
môže zahrnúť do odhadovaných celkových 
nákladov v limitoch cenového zvýšenia, 
ktoré nie je plne vykompenzované.

2. Ak dotknutý členský štát vo svojom 
pláne preukáže, že verejné intervencie 
uvedené v odseku 1 plne nekompenzujú 
náklady na prechod na klimatickú 
neutralitu, priama podpora príjmu sa môže 
zahrnúť do odhadovaných celkových 
nákladov v limitoch cenového zvýšenia, 
ktoré nie je plne vykompenzované.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prenesenie výhod na domácnosti, 
mikropodniky a používateľov dopravy

Prenesenie výhod na domácnosti, 
mikropodniky a malé podniky 
a používateľov dopravy

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu do odhadovaných 
celkových nákladov zahrnúť finančnú 
podporu poskytnutú verejným alebo 
súkromným subjektom iným, než sú 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a zraniteľní požívatelia 
dopravy, ak dané subjekty vykonávajú 
opatrenia a investície, ktoré sú v konečnom 
dôsledku prospešné pre zraniteľné 
domácnosti, zraniteľné mikropodniky 
a zraniteľných používateľov dopravy.

Členské štáty môžu do odhadovaných 
celkových nákladov zahrnúť finančnú 
podporu poskytnutú verejným alebo 
súkromným subjektom iným, než sú 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a malé podniky a zraniteľní 
požívatelia dopravy, ak dané subjekty 
vykonávajú opatrenia a investície, ktoré sú 
v konečnom dôsledku prospešné pre 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a malé podniky 
a zraniteľných používateľov dopravy.
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Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia potrebné zákonné 
a zmluvné záruky na zabezpečenie toho, 
aby sa celá výhoda preniesla na 
domácnosti, mikropodniky a používateľov 
dopravy.

Členské štáty zabezpečia potrebné zákonné 
a zmluvné záruky na zabezpečenie toho, 
aby sa celá výhoda preniesla na 
domácnosti, mikropodniky a malé podniky 
a používateľov dopravy.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na vykonávanie 
fondu na obdobie 2025 – 2027 je 23 700 
000 000 EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie plánované na 
vykonávanie fondu na obdobie 2023 – 
2027 je 23 700 000 000 EUR v bežných 
cenách. Jeho konečná výška sa však 
dohodne v rámci rozpočtu EÚ po 
dôkladnom a aktualizovanom posúdení 
nákladov na prechod a dostupných 
zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Finančné krytie na vykonávanie 
fondu na obdobie 2028 – 2032 je 48 500 
000 000 EUR v bežných cenách, a to 
v závislosti od dostupnosti súm v rámci 
ročných stropov uplatniteľného 
viacročného finančného rámca 
uvedeného v článku 312 ZFEÚ.

2. Finančné krytie plánované na 
vykonávanie fondu na obdobie 2028 – 
2034 je 23 700 000 000 EUR v bežných 
cenách. Jeho konečná výška sa však určí 
počas rokovaní o budúcom viacročnom 
finančnom rámci.

Pozmeňujúci návrh 69
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu do svojho plánu 
ako časť odhadovaných celkových 
nákladov zahrnúť platby za dodatočnú 
technickú podporu podľa článku 7 
nariadenia (EÚ) 2021/240 a výšku 
peňažného príspevku na účely zložky 
v zodpovednosti členských štátov podľa 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2021/523. Uvedené náklady nesmú 
presiahnuť 4 % celkovej finančnej alokácie 
na plán a príslušné opatrenia stanovené 
v pláne musia byť v súlade s týmto 
nariadením.

3. Členské štáty môžu do svojho plánu 
ako časť odhadovaných celkových 
nákladov zahrnúť platby za dodatočnú 
technickú podporu podľa článku 7 
nariadenia (EÚ) 2021/240 a výšku 
peňažného príspevku na účely zložky 
v zodpovednosti členských štátov podľa 
príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 
2021/523. Uvedené náklady nesmú 
presiahnuť 4 % celkovej finančnej alokácie 
na plán a príslušné opatrenia stanovené 
v pláne musia byť v súlade s týmto 
nariadením. Okrem toho môže členský štát 
v prípade potreby navrhnúť ďalšie 
opatrenia technickej pomoci na posilnenie 
kapacity a účinnosti orgánov verejnej 
moci a verejných subjektov, príjemcov a 
príslušných partnerov, ktoré sú 
nevyhnutné na účinné riadenie a 
využívanie fondov.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podpora v rámci fondu dopĺňa 
podporu poskytovanú v rámci iných 
fondov, programov a nástrojov Únie. 
Opatrenia a investície podporované v rámci 
fondu môžu získať podporu z iných 
fondov, programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že takáto podpora nepokrýva 
rovnaké náklady.

1. Podpora v rámci fondu dopĺňa 
podporu poskytovanú v rámci iných 
fondov, programov a nástrojov Únie a 
vnútroštátnych, prípadne regionálnych 
fondov, programov a nástrojov. Opatrenia 
a investície podporované v rámci fondu 
môžu získať podporu z iných fondov, 
programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že takáto podpora nepokrýva 
rovnaké náklady.

Pozmeňujúci návrh 71



AD\1255214SK.docx 41/54 PE704.623v02-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podpora z fondu sa využíva v 
súčinnosti, komplementárnosti, súdržnosti 
a konzistentnosti s inými fondmi, 
programami a nástrojmi na úrovni Únie, 
na vnútroštátnej a prípadne regionálnej 
úrovni, najmä s modernizačným fondom 
zriadeným smernicou 2003/87/ES, 
Programom InvestEU, Nástrojom 
technickej podpory, Mechanizmom na 
podporu obnovy a odolnosti a fondmi, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 
2021/1060.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálna výška finančnej 
alokácie sa vypočíta pre každý členský štát, 
ako sa uvádza v prílohe I a prílohe II.

1. Minimálna a maximálna výška 
finančnej alokácie sa vypočíta pre každý 
členský štát, ako sa uvádza v prílohe I a 
prílohe II, a musí byť primeraná, umožniť 
každému členskému štátu prijať 
zmysluplné opatrenia a viesť k 
hmatateľným výsledkom pre občanov v 
celej Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Predbežné financovanie

1. Pod podmienkou, že Komisia prijme 
vykonávací akt uvedený v článku 16 ods. 
1, ak členský štát požiada o predbežné 
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financovanie spolu s predložením plánu, 
Komisia vyplatí zálohovú platbu až do 
výšky 13 % finančného príspevku. 
Odchylne od článku 116 ods. 1 nariadenia 
(EÚ, Euratom) 2018/1046 Komisia 
vykoná zodpovedajúcu platbu v 
maximálnej možnej miere do dvoch 
mesiacov odvtedy, ako Komisia prijme 
právny záväzok uvedený v článku 18.
2. V prípadoch predbežného financovania 
podľa odseku 1 sa finančné príspevky 
úmerne upravia.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prispievajú 
prinajmenšom do výšky 50 % celkových 
odhadovaných nákladov svojich plánov.

1. Príspevok členských štátov vo 
výške 50 % sa môže prispôsobiť po 
dôkladnom posúdení vplyvu, pričom sa 
zohľadnia ich rôzne východiskové body a 
úrovne príjmov ako HDP na obyvateľa s 
referenčnými rokmi do roku 2022, aby sa 
zohľadnili výnimočné okolnosti.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty použijú na svoj 
národný príspevok na celkové 
odhadované náklady svojich plánov 
okrem iného príjmy z obchodovania so 
svojimi kvótami formou aukcie v súlade 
s kapitolou IVa smernice 2003/87/ES.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 76
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) či plán predstavuje reakciu na 
sociálny vplyv a výzvy, ktorým čelia 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a zraniteľní používatelia 
dopravy v dotknutom členskom štáte 
v dôsledku zavádzania systému 
obchodovania s emisiami v sektore budov 
a odvetví cestnej dopravy, zriadeného 
podľa kapitoly IVa smernice 2003/87/ES, 
a to najmä domácnosti trpiace energetickou 
chudobou, s náležitým zohľadnením 
výziev identifikovaných v posúdeniach 
Komisie týkajúcich sa aktualizácie 
integrovaného národného energetického 
a klimatického plánu dotknutého členského 
štátu a jeho pokroku podľa článku 9 ods. 3 
a článkov 13 a 29 nariadenia (EÚ) 
2018/1999, ako aj v odporúčaniach 
Komisie členským štátom vydaných podľa 
článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1999 
vzhľadom na dlhodobý cieľ klimatickej 
neutrality v Únii do roku 2050; zohľadnia 
sa pri tom osobitné výzvy a finančná 
alokácia dotknutého členského štátu;

i) či plán predstavuje primeranú a 
účinnú reakciu na sociálny vplyv nákladov 
na prechod a výzvy, ktorým čelia 
zraniteľné domácnosti, zraniteľné 
mikropodniky a malé podniky a zraniteľní 
používatelia dopravy, a to najmä 
domácnosti trpiace energetickou chudobou 
a chudobou v oblasti mobility, s náležitým 
zohľadnením výziev identifikovaných 
v posúdeniach Komisie týkajúcich sa 
aktualizácie integrovaného národného 
energetického a klimatického plánu 
dotknutého členského štátu a jeho pokroku 
podľa článku 9 ods. 3 a článkov 13 a 29 
nariadenia (EÚ) 2018/1999, ako aj 
v odporúčaniach Komisie členským štátom 
vydaných podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 
2018/1999 vzhľadom na ciele Únie v 
oblasti klímy a energetiky a na dlhodobý 
cieľ klimatickej neutrality v Únii do roku 
2050; zohľadnia sa pri tom osobitné výzvy 
a finančná alokácia dotknutého členského 
štátu;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) či plán obsahuje opatrenia 
a investície, ktoré prispievajú k zelenej 
transformácii, a to aj k riešeniu výziev, 
ktoré z nej vyplývajú, a najmä 
k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030 a míľnikov 
stratégie pre mobilitu do roku 2030.

iii) či plán obsahuje opatrenia 
a investície na riešenie sociálnych 
vplyvov, ktoré prispievajú k zelenej 
transformácii, a najmä k dosiahnutiu cieľov 
EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030 a 2050 a míľnikov stratégie pre 
mobilitu do roku 2030 a záväzkov na 
dosiahnutie cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, ako aj cieľov 
Európskeho piliera sociálnych práv.
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Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) či boli zapojení sociálni partneri a 
príslušné zainteresované strany a či boli 
plány vypracované prostredníctvom 
primeraného konzultačného procesu v 
súlade s Európskym kódexom správania 
pre partnerstvo (delegované nariadenie 
Komisie č. 240/2014) a článkom 3 ods. 3a 
(nový);

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a – bod iii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiib) či plán obsahuje analýzu vplyvu na 
rodovú rovnosť a vysvetlenie, ako sa 
očakáva, že opatrenia a investície 
obsiahnuté v pláne budú riešiť rodový 
rozmer energetickej chudoby a chudoby z 
hľadiska mobility.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) či sa očakáva, že plán bude mať 
trvalý vplyv na výzvy, ktorými sa daný 
plán zaoberá, a najmä na zraniteľné 
domácnosti, zraniteľné mikropodniky 
a zraniteľných používateľov dopravy, 
najmä domácnosti trpiace energetickou 
chudobou, v dotknutom členskom štáte;

i) či sa očakáva, že plán bude mať 
trvalý vplyv na výzvy, ktorými sa daný 
plán zaoberá, a najmä na zraniteľné 
domácnosti, zraniteľné mikropodniky a 
malé podniky a zraniteľných používateľov 
dopravy, najmä domácnosti trpiace 
energetickou chudobou a chudobou v 
oblasti mobility, v dotknutom členskom 
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štáte;

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) či opatrenia a investície 
sprevádzajú doplnkové opatrenia potrebné 
na účinné riešenie energetickej chudoby a 
chudoby z hľadiska mobility.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak už dotknutý členský štát 
nemôže, či už úplne alebo čiastočne, splniť 
sociálno-klimatický plán vrátane 
príslušných míľnikov a cieľov z dôvodu 
objektívnych okolností, predovšetkým 
z dôvodu skutočných priamych účinkov 
systému obchodovania s emisiami 
v prípade sektora budov a odvetvia cestnej 
dopravy, zriadeného podľa kapitoly IVa 
smernice 2003/87/ES, dotknutý členský 
štát môže Komisii predložiť zmenu svojho 
plánu na účely zahrnutia potrebných 
a riadne odôvodnených zmien. Členské 
štáty môžu pri príprave takejto žiadosti 
požiadať o technickú podporu.

1. Ak už dotknutý členský štát 
nemôže, či už úplne alebo čiastočne, splniť 
sociálno-klimatický plán vrátane 
príslušných míľnikov a cieľov z dôvodu 
objektívnych okolností, predovšetkým 
z dôvodu skutočných priamych nákladov 
na prechod na klimatickú neutralitu, 
dotknutý členský štát môže Komisii 
predložiť zmenu svojho plánu na účely 
zahrnutia potrebných a riadne 
odôvodnených zmien. Členské štáty môžu 
pri príprave takejto žiadosti požiadať 
o technickú podporu.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Každý dotknutý členský štát do 5. Každý dotknutý členský štát do 
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15. marca 2027 posúdi vhodnosť svojich 
plánov vzhľadom na skutočné priame 
účinky systému obchodovania s emisiami 
pre sektor budov a odvetvie cestnej 
dopravy, zriadeného podľa kapitoly IVa 
smernice 2003/087/ES. Uvedené 
posúdenia sa predkladajú Komisii ako 
súčasť dvojročných správ o pokroku podľa 
článku 17 nariadenia (EÚ) 2018/1999.

15. marca 2027 posúdi vhodnosť svojich 
plánov vzhľadom na cieľ znížiť 
energetickú chudobu a chudobu v oblasti 
mobility a zároveň znížiť náklady na 
prechod a splniť ciele Únie v oblasti 
energetiky a klímy. Uvedené posúdenia sa 
predkladajú Komisii ako súčasť 
dvojročných správ o pokroku podľa článku 
17 nariadenia (EÚ) 2018/1999.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Po tom, ako Komisia prijme 
rozhodnutie uvedené v článku 16, včas 
uzavrie s dotknutým členským štátom 
dohodu, ktorá predstavuje individuálny 
právny záväzok v zmysle nariadenia (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 na obdobie 2025 – 
2027. Uvedená dohoda sa môže uzavrieť 
najskôr jeden rok pred rokom začatia 
aukcií podľa kapitoly IVa smernice 
2003/87/ES.

1. Po tom, ako Komisia prijme 
rozhodnutie uvedené v článku 16, včas 
uzavrie s dotknutým členským štátom 
dohodu, ktorá predstavuje individuálny 
právny záväzok v zmysle nariadenia (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 na obdobie 2023 – 
2027.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Individuálny právny záväzok na 
obdobie 2028 – 2032 sa uzatvára za 
podmienky dostupnosti súm uvedených 
v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia v rámci 
ročných stropov viacročného finančného 
rámca uvedeného v článku 312 ZFEÚ.

2. Individuálny právny záväzok na 
obdobie 2028 – 2034 sa uzatvára za 
podmienky dostupnosti súm uvedených 
v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia v rámci 
ročných stropov viacročného finančného 
rámca uvedeného v článku 312 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 86
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rozpočtové záväzky sa môžu 
zakladať na globálnych záväzkoch 
a v príslušnom prípade sa môžu rozdeliť 
na ročné splátky rozložené na viacero 
rokov.

3. Rozpočtové záväzky sa môžu 
zakladať na globálnych záväzkoch.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Keď dotknutý členský štát do 12 
mesiacov odo dňa uzavretia príslušných 
dohôd uvedených v článku 18 nedosiahne 
pri žiadnom z príslušných míľnikov 
a cieľov konkrétny pokrok, Komisia 
vypovie príslušné dohody uvedené 
v článku 18 a zruší viazanosť sumy 
finančnej alokácie. Rozhodnutie 
o vypovedaní dohôd uvedených v článku 
18 prijme Komisia po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
možnosť predložiť vlastné pripomienky 
v lehote dvoch mesiacov od oznámenia 
svojho posúdenia, či sa dosiahol konkrétny 
pokrok.

7. Keď dotknutý členský štát do 12 
mesiacov odo dňa uzavretia príslušných 
dohôd uvedených v článku 18 nedosiahne 
pri žiadnom z príslušných míľnikov 
a cieľov konkrétny pokrok, Komisia 
vypovie príslušné dohody uvedené 
v článku 18 a zruší viazanosť sumy 
finančnej alokácie. Akékoľvek predbežné 
financovanie v súlade s článkom [13a] sa 
vráti v plnej výške. Rozhodnutie 
o vypovedaní dohôd uvedených v článku 
18 prijme Komisia po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
možnosť predložiť vlastné pripomienky 
v lehote dvoch mesiacov od oznámenia 
svojho posúdenia, či sa dosiahol konkrétny 
pokrok.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a dotknuté členské štáty úmerne 
k svojim príslušným zodpovednostiam 
podporujú synergie a zabezpečujú účinnú 

Komisia a dotknuté členské štáty úmerne 
k svojim príslušným zodpovednostiam 
podporujú synergie a zabezpečujú účinnú 
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koordináciu medzi fondom a inými 
programami a nástrojmi Únie vrátane 
Programu InvestEU, Nástroja technickej 
podpory, Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti a fondov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) 2021/1060. Na uvedený 
účel:

koordináciu medzi fondom a inými 
programami a nástrojmi Únie vrátane 
modernizačného fondu, Programu 
InvestEU, Nástroja technickej podpory, 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti a fondov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) 2021/1060. Na uvedený 
účel:

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podrobné kvantitatívne informácie 
o počte domácností trpiacich energetickou 
chudobou;

a) podrobné kvantitatívne informácie, 
ako aj rozčlenené údaje o počte 
domácností trpiacich energetickou 
chudobou a chudobou z hľadiska mobility 
a o zmenách v porovnaní s poslednou 
správou s použitím definície navrhnutej v 
ich pláne;

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak je to uplatniteľné, podrobné 
informácie o pokroku pri dosahovaní 
národného orientačného cieľa znížiť počet 
domácností trpiacich energetickou 
chudobou;

b) ak je to uplatniteľné, podrobné 
informácie o pokroku pri dosahovaní 
národného orientačného cieľa znížiť počet 
domácností čeliacich energetickej 
chudobe a chudobe v oblasti mobility;

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podrobné informácie o výsledkoch c) podrobné informácie o výsledkoch 
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opatrení a investícií zahrnutých do svojho 
plánu;

opatrení a investícií zahrnutých do svojho 
plánu, najmä pokiaľ ide o potenciálne 
zníženie emisií a počty príjemcov;

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v roku 2027 posúdenie plánu 
uvedené v článku 17 ods. 5 vzhľadom na 
skutočné priame účinky systému 
obchodovania s emisiami v prípade 
sektora budov a odvetvia cestnej dopravy, 
zriadeného podľa kapitoly IVa smernice 
2003/087/ES;

f) v roku 2027 posúdenie plánu 
uvedené v článku 17 ods. 5 vzhľadom na 
náklady na prechod ku klimatickej 
neutralite;

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 1. júla 2028 predloží 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov hodnotiacu 
správu o vykonávaní a fungovaní fondu.

1. Komisia do 1. júla 2024 predloží 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov včasnú 
hodnotiacu správu o vykonávaní 
a fungovaní fondu.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia do 1. júla 2026 predloží 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 
hodnotiacu správu o vykonávaní 
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a fungovaní fondu.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia do 31. decembra 2033 
predloží Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu ex post.

2. Komisia do 31. decembra 2033 
predloží Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu ex post týkajúcu sa 
využívania fondu v období rokov 2023 – 
2034.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V hodnotiacej správe sa 
predovšetkým posúdi miera dosiahnutia 
cieľov fondu, stanovených v článku 1, 
efektívnosť využívania zdrojov a únijná 
pridaná hodnota. Zváži sa v nej 
pokračujúci význam všetkých cieľov 
a akcií stanovených v článku 6 vzhľadom 
na vplyv na emisie skleníkových plynov 
v dôsledku systému obchodovania 
s emisiami v prípade budov a cestnej 
dopravy podľa kapitoly IVa smernice 
2003/87/ES a v dôsledku vnútroštátnych 
opatrení prijatých na splnenie záväzného 
ročného znižovania emisií skleníkových 
plynov členskými štátmi podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/84263. Zváži sa v nej aj pokračujúci 
význam finančného krytia fondu vo 
vzťahu k možnému vývoju v súvislosti 
s aukciou emisných kvót v rámci systému 
obchodovania s emisiami v sektore budov 
a odvetví cestnej dopravy podľa kapitoly 

3. V hodnotiacej správe sa 
predovšetkým posúdi miera dosiahnutia 
cieľov fondu, stanovených v článku 1, 
efektívnosť využívania zdrojov a únijná 
pridaná hodnota. Zváži sa v nej 
pokračujúci význam všetkých cieľov 
a akcií stanovených v článku 6 vzhľadom 
na potenciálny vplyv opatrení prijatých na 
úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni 
zameraných na postup v ekologickej 
transformácii s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu, ako aj vplyv na 
emisie skleníkových plynov v dôsledku 
systému obchodovania s emisiami 
v prípade budov a cestnej dopravy podľa 
kapitoly IVa smernice 2003/87/ES 
a v dôsledku vnútroštátnych opatrení 
prijatých na splnenie záväzného ročného 
znižovania emisií skleníkových plynov 
členskými štátmi podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/84263 a pokrok smerom k 
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IVa smernice 2003/87/ES a ďalšie 
relevantné faktory.

vykonávaniu cieľov Európskeho piliera 
sociálnych práv. Takisto preskúma, do 
akej miery je finančné krytie fondu 
naďalej relevantné vzhľadom na možný 
vývoj nákladov na prechod a ďalšie 
relevantné faktory, ako je vývoj cien 
energie a surovín potrebných na 
ekologický prechod.

__________________ __________________
63 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o 
záväznom ročnom znižovaní emisií 
skleníkových plynov členskými štátmi v 
rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva 
k opatreniam v oblasti klímy zameraným 
na splnenie záväzkov podľa Parížskej 
dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 
525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26 
– 42).

63 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o 
záväznom ročnom znižovaní emisií 
skleníkových plynov členskými štátmi v 
rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva 
k opatreniam v oblasti klímy zameraným 
na splnenie záväzkov podľa Parížskej 
dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 
525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26 
– 42).

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Hodnotiaca správa ex post 
pozostáva z celkového posúdenia fondu 
a obsahuje informácie o jeho vplyve.

5. Hodnotiaca správa pozostáva 
z celkového posúdenia fondu a obsahuje 
informácie o jeho vplyve.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa odo dňa, do ktorého členské 
štáty uvedú do účinnosti zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu so 
smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ)[rrrr/ččč]64, ktorou sa mení 
smernica 2003/87/ES, pokiaľ ide 

Uplatňuje sa od roku 2023.
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o kapitolu IVa smernice 2003/87/ES.

__________________ __________________
64 [Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (Eú)….rrrr/ččč (Ú. v. EÚ …..).] 
[Smernica, ktorou sa mení smernica 
2003/87/ES]

64 [Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (Eú)….rrrr/ččč (Ú. v. EÚ …..).] 
[Smernica, ktorou sa mení smernica 
2003/87/ES]
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