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11.9.2020 A9-0135/78

Pozmeňujúci návrh 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskom 
ekologickom dohovore by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskom 
ekologickom dohovore by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy a životného prostredia. Zdroje z 
vlastného finančného krytia FST sú 
doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec 
investícií potrebných na dosiahnutie 
celkového cieľa 50 % rozpočtových 
výdavkov Únie vynaložených na plnenie 
cieľov v oblasti klímy. Zdroje presunuté na 
dobrovoľnom základe z EFRR a ESF+ by 
sa mohli plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.
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11.9.2020 A9-0135/79

Pozmeňujúci návrh 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11 b) V záujme riešenia špecifickej 
situácie a úlohy žien v transformácii by sa 
mala podporovať rodová rovnosť.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Pozmeňujúci návrh 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Všetky takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície do MSP vrátane tých MSP, 
ktoré sú čiastočne alebo úplne vo 
vlastníctve miestnych samospráv. 
Produktívne investície by sa mali chápať 
ako investície do fixného kapitálu alebo 
nehmotného majetku podnikov s cieľom 
vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k 
tvorbe hrubého kapitálu a k zamestnanosti. 
V prípade iných podnikov ako MSP by sa 
produktívne investície mali podporovať len 
vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku 
pracovných miest vyplývajúceho z 
transformácie, a to vytvorením alebo 
ochranou značného počtu dôstojných a 
udržateľných pracovných miest, pričom 
nesmú viesť k premiestneniu alebo byť 
jeho výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k vytvoreniu a udržaniu značného počtu 
dôstojných a udržateľných pracovných 
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politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v 
súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) 
ZFEÚ.

miest. Všetky takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia, mali by 
byť udržateľné a podľa potreby v súlade 
so zásadou „znečisťovateľ platí“ a 
zásadou prvoradosti energetickej 
efektívnosti. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu a politiky súdržnosti by 
podpora pre podniky mala byť v súlade s 
pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci 
stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ.

_________________ _________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en



AM\1213067SK.docx PE655.425v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

11.9.2020 A9-0135/81

Pozmeňujúci návrh 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami a s podporou Komisie plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 
tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 
ktorá by vychádzala z existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou a merateľnou 
implementáciou procesu transformácie na 
konkrétnom území s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo. Právne 
záväzný termín pre postupné ukončenie 
používania uhlia zakotvený vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch by 
mal byť podmienkou získania finančných 
prostriedkov z FST. Je dôležité, aby sa 
termín postupného ukončenia používania 
opieral o verejnú diskusiu a čo najširší 
súhlas. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali vypracovať na základe sociálneho 
dialógu a v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami, v súlade so 
zásadou partnerstva ustanovenou v 
článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN], 
a s podporou Komisie plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
podrobne opíše proces transformácie, v 
súlade s ich národnými energetickými a 
klimatickými plánmi a prípadne aj nad 
rámec týchto plánov. Na tento účel by 
Komisia mala zriadiť platformu pre 
spravodlivú transformáciu, ktorá by 
vychádzala z existujúcej platformy pre 
transformujúce sa uhoľné regióny, aby 
umožnila dvojstrannú a viacstrannú 
výmenu skúseností, čo sa týka získaných 
ponaučení a najlepších postupov vo 
všetkých postihnutých sektoroch.
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11.9.2020 A9-0135/82

Pozmeňujúci návrh 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory 
územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-
ekonomickým výzvam vyplývajúcim z 
procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory 
obyvateľom, hospodárstvu a životnému 
prostrediu území, ktoré čelia vážnym 
sociálno-ekonomickým výzvam 
vyplývajúcim z procesu prechodu smerom 
k splneniu cieľov Únie v oblasti 
energetiky a klímy do roku 2030 a cieľa 
Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu 
vymedzeného v nariadení (EÚ) …/… 
[európsky právny predpis v oblasti klímy].

Or. en



AM\1213067SK.docx PE655.425v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

11.9.2020 A9-0135/83

Pozmeňujúci návrh 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
energetickej efektívnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov;

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu a jej systémy, 
investície v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov, energetickej 
efektívnosti, technológií uskladňovania 
elektriny a udržateľnej energie z 
obnoviteľných zdrojov, ak to vedie 
k vytváraniu pracovných miest a 
zachovaniu udržateľnej zamestnanosti 
v značnom rozsahu;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Pozmeňujúci návrh 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) investície do energetickej obnovy 
budov v súlade s iniciatívou „vlna 
obnovy“;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Pozmeňujúci návrh 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dd) investície do projektov zameraných 
na boj proti energetickej chudobe, najmä 
v oblasti sociálneho bývania, a na 
podporu energetickej efektívnosti, 
klimaticky neutrálneho prístupu a 
diaľkového vykurovania s nulovými 
emisiami v najviac postihnutých 
regiónoch;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Pozmeňujúci návrh 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikácia a odborná príprava 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, 
a to najmä osôb s nevyužitou alebo nízkou 
úrovňou vzdelania a osôb s nerovnakým 
prístupom k tradičným príležitostiam v 
oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj mladých ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET), s cieľom preklenúť nedostatok 
zručností potrebný na spravodlivý prechod 
na ekologickú spoločnosť, ktorá efektívne 
využíva zdroje;;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Pozmeňujúci návrh 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jb) presadzovanie rodovej rovnosti, 
rovnakých príležitostí a účasti žien na 
trhu práce a ich podnikania;

Or. en


