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Pozmeňujúci návrh 1
Riikka Pakarinen
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) kde je to vhodné, plánovaného 
integrovaného prístupu k územnému 
rozvoju mestských, vidieckych, 
pobrežných oblastí a oblastí s osobitnými 
územnými znakmi, najmä 
implementačných dohôd týkajúcich sa 
článkov 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. /2012 
[NSU];

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Riikka Pakarinen
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) ustanovenia zabezpečujúce účinné 
využívanie fondov vrátane:

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Riikka Pakarinen
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d – bod i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) výkonnostného rámca v súlade 
s článkom 19 ods. 1 nariadenia EÚ č. 
/2012 [NSU];

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Riikka Pakarinen
v mene skupiny ALDE
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Príloha – Výskum a inovácie

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV
Výskum a inovácie

Osoby Počet zamestnancov na 
oddelení pre výskum 
a vývoj/výskumníkov, 
ktorí pracujú v novo 
postavených alebo novo 
vybavených zariadeniach 
výskumnej infraštruktúry

Podniky Počet podnikov 
spolupracujúcich 
s podporenými 
výskumnými inštitúciami

Prepočet 
v jednotkách 
plného 
pracovného 
úväzku

Počet  pracovných miest 
vo výskume a vývoji/ pre 
výskumníkov vytvorených
v podporených subjektoch 

EUR Súkromné investície 
rovnocenné verejnej 
podpore v oblasti inovácií 
a výskumno-vývojových 
projektov
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Podniky Počet podnikov, ktoré 
uviedli na trh nové alebo 
výrazne zlepšené výrobky 
vďaka podpore 
inovačných alebo 
výskumno-vývojových 
projektov

podniky Počet podnikov, ktoré 
uviedli pre firmu nové 
alebo výrazne zlepšené 
výrobky vďaka podpore 
inovačných alebo 
výskumno-vývojových 
projektov

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV

Výskum a inovácie

vypúšťa sa
vypúšťa sa
Prepočet 
v jednotkách 
plného 
pracovného 
úväzku

Počet nových výskumných 
pracovníkov 
v podporených subjektoch

Prepočet 
v jednotkách 
plného 
pracovného 
úväzku

Počet výskumných 
pracovníkov pracujúcich 
v zrekonštruovaných 
zariadeniach výskumnej 
infraštruktúry

podniky Počet podnikov 
spolupracujúcich 
s výskumnými 
inštitúciami

EUR Súkromné investície 
rovnocenné verejnej 
podpore v oblasti inovácií 
a výskumno-vývojových 
projektov

podniky Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre trh 
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nové
podniky Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
podnik nové

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Riikka Pakarinen
v mene skupiny ALDE
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Príloha – Energetika a zmena klímy

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV
Energetika a zmena klímy

Obnoviteľné zdroje MW Dodatočné kapacity na 
výrobu obnoviteľnej 
energie

Energetická efektívnosť Domácnosti Počet domácností so 
zlepšenou klasifikáciou 
spotreby energie

kWh/rok Zníženie spotreby 
primárnej energie vo 
verejných budovách

Užívatelia Počas dodatočných 
užívateľov energie 
napojených na inteligentné 
siete

Zníženie emisií skleníkových plynov Tony CO2
ekv.

Odhadované zníženie 
emisií skleníkových plynov 
v ekvivalente CO2

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV
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Energetika a zmena klímy
Obnoviteľné zdroje mW Dodatočné kapacity na 

výrobu obnoviteľnej 
energie

Energetická efektívnosť Domácnosti Počet domácností so 
zlepšenou klasifikáciou 
spotreby energie

kWh/rok Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo 
verejných budovách

používatelia Počas dodatočných
užívateľov energie 
napojených na inteligentné 
siete

Zníženie emisií skleníkových plynov Tony CO2
ekv.

Odhadované ročné
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Riikka Pakarinen
v mene skupiny ALDE
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Príloha – Sociálna infraštruktúra

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV

Sociálna infraštruktúra
Starostlivosť o deti a vzdelávanie Osoby Kapacity služieb

podporených zariadení 
starostlivosti o deti alebo 
vzdelávacej infraštruktúry

Zdravotníctvo Osoby Kapacity podporených 
zdravotníckych služieb

Bývanie Domácnosti Počet domácností, ktoré 
majú úžitok zo zlepšenia 
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bytových pomerov
Turistika Návštevy Počet návštev turisticky 

zaujímavých miest 
Kultúrne dedičstvo Návštevy Počet návštev podporených 

lokalít
Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV
Sociálna infraštruktúra

Starostlivosť o deti a vzdelávanie Osoby Kapacita podporených 
zariadení starostlivosti 
o deti alebo vzdelávacej 
infraštruktúry

Zdravotníctvo Osoby Obyvateľstvo kryté 
zlepšenými zdravotníckymi 
službami

vypúšťa sa
vypúšťa sa
vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Riikka Pakarinen
v mene skupiny ALDE
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Príloha – Rozvoj miest

Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV
Rozvoj miest

Osoby Počet obyvateľov žijúcich 
v oblastiach s integrovanou 
stratégiou rozvoja miest

Štvorcové 
metre

Nové otvorené priestory
v mestských oblastiach

Štvorcové Nové verejné alebo 
komerčné budovy 
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metre v mestských oblastiach

Štvorcové 
metre

Nové bývanie v mestských 
oblastiach

Pozmeňujúci návrh

JEDNOTKA NÁZOV
Špecifické ukazovatele mestského 
rozvoja

Osoby Počet obyvateľov žijúcich 
v oblastiach s integrovanou 
stratégiou rozvoja miest

štvorcové 
metre

Vytvorené alebo obnovené
otvorené priestranstvá
v mestských oblastiach

štvorcové 
metre

Postavené alebo 
zrenovované verejné alebo 
komerčné budovy 
v mestských oblastiach

obytné 
jednotky

Renovované obydlia 
v mestských oblastiach

Or. en


