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Pozmeňujúci návrh 59
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Výbor pre hospodárske a menové veci 
vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby 
ako gestorský výbor navrhol zamietnutie 
návrhu Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja, a 
to sústredením finančných prostriedkov 
Únie na ekologické ciele. Týmto 
nariadením sa implementuje jedna z priorít 
stanovených v oznámení o európskej 
zelenej dohode11 a je súčasťou 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené 
financovanie v rámci Mechanizmu 
spravodlivej transformácie v kontexte 
politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku 
hospodárskych a sociálnych nákladov 
spojených s prechodom na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo 
a zároveň zabrániť zhoršovaniu životného 
prostredia a výraznému poškodzovaniu 
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kompenzujú rovnocennými absorpciami. ekosystémov, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami, 
v ktorom sa obmedzuje čerpanie zdrojov 
a produkcia emisií, v ktorom je 
efektívnosť zdrojov desaťkrát vyššia ako 
súčasná úroveň a v ktorom sa vzniku 
odpadu zabraňuje už pri navrhovaní 
výrobkov.

__________________ __________________

COM(2019) 640 final, 11.12.2019. COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

COM(2020) 21, 14.1.2020. COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody, Európskeho piliera sociálnych 
práv a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja, a 
to sústredením finančných prostriedkov 
Únie na ekologické ciele, pričom sa 
neohrozí sociálna a hospodárska 
udržateľnosť v EÚ. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených v 
oznámení o európskej zelenej dohode11 a 
je súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych výziev 
spojených s prechodom na klimaticky 
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zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

neutrálne a obehové hospodárstvo, v 
ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie 
skleníkových plynov kompenzujú 
rovnocennými absorpciami.

__________________ __________________

COM(2019) 640 final, 11.12.2019. COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

COM(2020) 21, 14.1.2020. COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja, a 
to sústredením finančných prostriedkov 
Únie na ekologické a sociálne ciele. Týmto 
nariadením sa implementuje jedna z priorít 
stanovených v oznámení o európskej 
zelenej dohode11 a je súčasťou 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené 
financovanie v rámci Mechanizmu 
spravodlivej transformácie v kontexte 
politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku 
hospodárskych, sociálnych a regionálnych 
výziev a rozdielov spojených s prechodom 
na udržateľné, klimaticky neutrálne, 
sociálne vyvážené a inkluzívne obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

__________________ __________________
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COM(2019) 640 final, 11.12.2019. COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

COM(2020) 21, 14.1.2020. COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja, a 
to sústredením finančných prostriedkov 
Únie na ekologické ciele a ciele 
Európskeho piliera sociálnych práv. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskej zelenej dohode11 a je súčasťou 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené 
financovanie v rámci Mechanizmu 
spravodlivej transformácie v kontexte 
politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku 
hospodárskych a sociálnych nákladov 
spojených s prechodom na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo, v 
ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie 
skleníkových plynov kompenzujú 
rovnocennými absorpciami.

__________________ __________________

COM(2019) 640 final, 11.12.2019. COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

COM(2020) 21, 14.1.2020. COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Eva Maydell, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja, a 
to sústredením finančných prostriedkov 
Únie na ekologické ciele. Týmto 
nariadením sa implementuje jedna z priorít 
stanovených v oznámení o európskej 
zelenej dohode11 a je súčasťou 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené 
financovanie v rámci Mechanizmu 
spravodlivej transformácie v kontexte 
politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku 
hospodárskych a sociálnych nákladov 
spojených s energetickým prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

__________________ __________________

COM(2019) 640 final, 11.12.2019. COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

COM(2020) 21, 14.1.2020. COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Po predložení priorít Európskej 
komisie na začiatku legislatívneho 
obdobia musela Európska únia spolu so 
zvyškom sveta čeliť pandémii COVID-19 
a jej zdravotným a hospodárskym 
účinkom. Musí to viesť k prehodnoteniu 
týchto cieľov v krátkodobom a 
strednodobom časovom horizonte, pričom 
za prioritu sa považuje podpora 
hospodárstva oslabeného vplyvom 
pandémie, ako aj zdravotné a sociálne 
núdzové situácie, ktoré spôsobuje. V tomto 
zmysle by sa mal uprednostniť 
hospodársky rozvoj a vytváranie 
pracovných miest.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 66
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Na dosiahnutie týchto cieľov je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby boli 
referenčné hodnoty a ukazovatele na 
meranie pokroku programov 
financovaných z FST na správnej úrovni 
ambícií na dosiahnutie cieľa. To si 
vyžaduje nelineárne a exponenciálne 
zlepšenia v úsilí o prechod a prístup 
založený na vedeckých spätných 
poznatkoch s cieľom zvýšiť ambíciu, aby 
sa zabránilo nešťastným investíciám a 
blokovaniu účinkov na hospodárstvo. 
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miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Hoci boj proti zmene klímy a zhoršovaniu 
životného prostredia bude z dlhodobého 
hľadiska prínosom pre všetkých a v 
strednodobom horizonte poskytne 
príležitosti a výzvy pre všetkých, nie 
všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 

(2) Prechod na udržateľné, klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo 
predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov 
politiky Únie. Európska rada 12. decembra 
2019 schválila cieľ dosiahnuť do roku 
2050 klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody. Hoci boj proti 
zmene klímy a zhoršovaniu životného 
prostredia bude z dlhodobého hľadiska 
prínosom pre všetkých a v strednodobom 
horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre 
všetkých, nie všetky regióny a členské 



PE652.545v01-00 10/102 AM\1206333SK.docx

SK

svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

štáty začínajú svoju transformáciu 
z rovnakej štartovacej pozície alebo majú 
rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už 
dosiahli väčší pokrok než iné, pričom 
energetická transformácia prináša hlbšie 
sociálne a hospodárske dôsledky pre tie 
regióny, ktoré sú v značnej miere závislé 
od tuhých fosílnych palív, najmä čierneho 
a hnedého uhlia, rašeliny alebo roponosnej 
bridlice, alebo od priemyselných odvetví 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov. Takáto situácia 
nielenže vytvára riziko, že transformácia 
bude v Únii prebiehať rôznym tempom, 
pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale 
aj že budú narastať rozdiely medzi 
regiónmi na úkor cieľov sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti. 
Členským štátom by sa mal poskytnúť 
potrebný čas na dosiahnutie čo najlepších 
výsledkov v súlade s cieľom EÚ týkajúcim 
sa uhlíkovej neutrality do roku 2050 a na 
zabránenie zaostávania regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. To si bude vyžadovať značné 
nové investície, najmä do nových a 
inovačných technológií. Hoci boj proti 
zmene klímy a zhoršovaniu životného 
prostredia bude z dlhodobého hľadiska 
prínosom pre všetkých a v strednodobom 
horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre 
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pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

všetkých, nie všetky regióny a členské 
štáty začínajú svoju transformáciu 
z rovnakej štartovacej pozície alebo majú 
rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už 
dosiahli väčší pokrok než iné, pričom 
transformácia prináša hlbšie sociálne a 
hospodárske dôsledky pre tie regióny, 
ktoré sú v značnej miere závislé od 
fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice, 
alebo od priemyselných odvetví spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Ond dellej Kova dellík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
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dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
alebo odvetví, na ktorých výrobky má 
vplyv prechod ku klimatickej neutralite 
EÚ. Takáto situácia nielenže vytvára 
riziko, že transformácia bude v Únii 
prebiehať rôznym tempom, pokiaľ ide o 
opatrenia v oblasti klímy, ale aj že budú 
narastať rozdiely medzi regiónmi na úkor 
cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne, 
obehové a globálne konkurencieschopné 
hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019, napr. 
prostredníctvom novej zelenej dohody, 
schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 
klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody. Hoci boj proti 
zmene klímy a zhoršovaniu životného 
prostredia bude z dlhodobého hľadiska 
prínosom pre všetkých a v strednodobom 
horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre 
všetkých, nie všetky regióny a členské 
štáty začínajú svoju transformáciu 
z rovnakej štartovacej pozície alebo majú 
rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už 
dosiahli väčší pokrok než iné, pričom 
transformácia prináša hlbšie sociálne a 
hospodárske dôsledky pre tie regióny, 
ktoré sú v značnej miere závislé od 
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priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice, 
alebo od priemyselných odvetví spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 

(2) Prechod na udržateľné, klimaticky 
neutrálne, sociálne vyvážené a inkluzívne 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
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transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje povinný 
a jeden z najdôležitejších cieľov politiky 
Únie. Európska rada 12. decembra 2019 
schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 
klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody. Hoci boj proti 
zmene klímy a zhoršovaniu životného 
prostredia bude z dlhodobého hľadiska 
prínosom pre všetkých a v strednodobom 
horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre 
všetkých, nie všetky regióny a členské 
štáty začínajú svoju transformáciu 
z rovnakej štartovacej pozície alebo majú 
rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už 
dosiahli väčší pokrok než iné, pričom 
transformácia prináša hlbšie sociálne a 
hospodárske dôsledky pre tie regióny, 
ktoré sú v značnej miere závislé od 
fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice, 
alebo od priemyselných odvetví spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
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súdržnosti. súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti, výzvy, ale aj 
strednodobé odškodnenie pre všetkých, nie 
všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Keďže pandémia COVID-19 
spôsobila bezprecedentné výzvy pre 
sociálny rozmer a rozmer 
nezamestnanosti v celej Únii, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
v nasledujúcich dvoch rokoch pri plnení 
cieľov európskej zelenej dohody by mal 
byť vyvážený medzi riešením iniciatívy 
zelenej dohody a riešením sociálnych 
hospodárskych dôsledkov, aby sa 
neprehlbovali sociálne riziká a riziká 
nezamestnanosti a rozdiely medzi 
regiónmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých a musí prispievať 
ako konečný cieľ k hospodárskemu 
rozvoju Európskej únie pri zachovaní 
zásad, na ktorých je založená, ako sú 
politiky vnútorného trhu. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
očakávaných nepriaznivých dôsledkov, a 
preto musia brať do úvahy ľudí, ktorých 
sa tieto politiky obzvlášť týkajú, najmä 
mladých ľudí a staršie osoby. Rozpočet 
Únie zohráva v tejto súvislosti dôležitú 
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úlohu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 76
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Cieľom 
kontrolovanej a spravodlivej 
transformácie je zabrániť hospodárskemu 
poklesu v najviac ohrozených regiónoch, 
pričom by to nemalo nepriaznivý vplyv na 
vyhliadky hospodárskeho rozvoja v týchto 
regiónoch. Rozpočet Únie zohráva v tejto 
súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá, udržateľná a 
sociálne inkluzívna a musia sa v plnej 
miere rešpektovať pracovné práva, čím sa 
zabráni nezamestnanosti a sociálno-
hospodárskej marginalizácii. Únia aj 
členské štáty preto musia od začiatku 
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zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu. zohľadniť jej hospodárske, sociálne a 
regionálne dôsledky a zaviesť všetky 
možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
by mal v tejto súvislosti zohrávať dôležitú 
úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá, inkluzívna a 
spoločensky prijateľná pre všetkých, musí 
takisto prispievať k vytváraniu 
vysokokvalitných pracovných miest a 
odstraňovaniu chudoby. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Eva Maydell, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých, pri zohľadnení 
hospodárskej efektívnosti, energetickej 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti energie. 
Únia aj členské štáty preto musia od 
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nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

začiatku zohľadniť jej hospodárske a 
sociálne dôsledky a zaviesť všetky možné 
nástroje na zmiernenie nepriaznivých 
dôsledkov. Rozpočet Únie zohráva v tejto 
súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky, zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov a podporovať 
stabilnú a kvalitnú zamestnanosť. 
Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti 
dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí znížiť nerovnosti, aby boli 
spravodlivé a spoločensky prijateľné pre 
všetkých. Únia aj členské štáty preto musia 
od začiatku zohľadniť jej hospodárske a 
sociálne dôsledky a zaviesť všetky možné 
nástroje na zmiernenie nepriaznivých 
dôsledkov. Rozpočet Únie zohráva v tejto 
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zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu. súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske, environmentálne a sociálne 
dôsledky a zaviesť všetky možné nástroje 
na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov. 
Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti 
dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov, keďže rozpočet 
Únie pochádza od európskych 
daňovníkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 84
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Prechod na uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo je takisto príležitosťou na 
vytvorenie väčšieho počtu pracovných 
miest. Podľa preskúmania Európskej 
komisie z roku 2019 Vývoj v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej situácie v 
Európe (prieskum ESDE) sa prechodom 
na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo zvýši 
počet pracovných miest, ktoré sú k 
dispozícii. Do roku 2030 sa očakáva, že 
prechod vytvorí ďalších 1,2 milióna 
pracovných miest v EÚ, okrem 12 
miliónov nových pracovných miest, ktoré 
už boli očakávané. Podľa Komisie by 
transformácia mohla zmierniť 
pretrvávajúcu polarizáciu pracovných 
miest, ktorá je výsledkom automatizácie a 
digitalizácie, vytvorením pracovných miest 
aj v strednej časti stupnice miezd a 
zručností, najmä v stavebníctve a vo 
výrobe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Tento prechod bude zahŕňať 
digitalizáciu niekoľkých priemyselných 
odvetví a výrobných procesov. Únia je 
odhodlaná zabezpečiť, aby žiadny členský 
štát ani spoločnosť nevyužili takúto 
digitalizáciu s cieľom oslabiť základné 
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práva a slobody občanov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

(4) Spravodlivá transformácia by mala 
byť horizontálnym politickým prístupom 
v rámci nového VFR na roky 2021 až 
2027 a mali by sa na ňu vyčleniť 
dostatočné finančné prostriedky. Ako sa 
uvádza v európskej zelenej dohode a v 
investičnom pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by sa nemal považovať za samostatný 
nástroj financovania, ale mal by dopĺňať 
ostatné činnosti vykonávané na základe 
budúceho viacročného finančného rámca 
na roky 2021 až 2027, čím sa zabezpečí 
spravodlivý prechod ku klimatickej 
neutralite pre všetkých. Mal by prispieť k 
riešeniu sociálnych, hospodárskych a 
regionálnych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite Únie spojením 
výdavkov rozpočtu Únie na klimatické a 
sociálne ciele na regionálnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom (4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
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ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal dopĺňať 
ostatné činnosti vykonávané na základe 
budúceho viacročného finančného rámca 
na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť k 
riešeniu sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov prechodu ku klimatickej 
neutralite Únie spojením výdavkov 
rozpočtu Únie na klimatické a sociálne 
ciele na regionálnej úrovni, ako aj jeho 
príspevku k stabilnému a udržateľnému 
hospodárstvu, ekologickým pracovným 
miestam a pozitívnym účinkom na verejné 
zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal dopĺňať 
ostatné činnosti vykonávané na základe 
budúceho viacročného finančného rámca 
na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť k 
riešeniu sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov prechodu ku klimatickej 
neutralite Únie spojením výdavkov 
rozpočtu Únie na klimatické a sociálne 
ciele na regionálnej úrovni. Zelená dohoda 
nesmie mať za následok neprimerané 
dodatočné finančné bremeno pre 
európsky priemysel a MSP.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal dopĺňať 
ostatné činnosti vykonávané na základe 
budúceho viacročného finančného rámca 
na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť k 
riešeniu sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov prechodu ku klimatickej 
neutralite Únie, najmä s ohľadom na tie 
oblasti a členské štáty, ktoré sú najviac 
ovplyvnené prechodom na energetický 
mix, spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal dopĺňať 
ostatné činnosti vykonávané na základe 
budúceho viacročného finančného rámca 
na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť 
k riešeniu sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov prechodu ku klimatickej 
neutralite Únie do roku 2050 a k 
dosiahnutiu všetkých ostatných 
environmentálnych cieľov Únie spojením 
výdavkov rozpočtu Únie na klimatické 
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úrovni. a sociálne ciele na regionálnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci, že 
sa zavedú nové, inovatívne a udržateľné 
verejné a súkromné projekty a vynaloží sa 
ďalšie úsilie o transformáciu miestneho 
hospodárstva, pracovného života a 
súkromných spoločností z hľadiska 
klimatickej neutrálnosti, obehovosti, 
netoxickosti, udržateľnosti a z iných 
environmentálnych aspektov. V súlade so 
špecifickým cieľom FST by akcie 
podporované z FST mali priamo prispievať 
k zmierneniu dôsledkov transformácie, a to 
financovaním diverzifikácie 
a modernizácie miestneho hospodárstva 
a zmiernením negatívnych dôsledkov pre 
zamestnanosť, a to prostredníctvom 
vzdelávania, rekvalifikácie a financovania 
projektov náročných na pracovnú silu, 
ktoré vedú k vytváraniu nových 
pracovných miest, ako napríklad projekty 
udržateľnej výstavby a zelenej 
infraštruktúry. Táto skutočnosť sa odráža 
v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.
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Pozmeňujúci návrh 92
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zabrániť 
a úspešne riešiť sociálne, 
environmentálne, hospodárske a 
regionálne výzvy klimatickej transformácie 
tým, že sa podporia najviac postihnuté 
územia, miestne spoločenstvá a dotknutí 
pracovníci. V súlade so špecifickým 
cieľom FST by akcie podporované z FST 
mali priamo prispievať k zmierneniu 
sociálnych, environmentálnych, 
hospodárskych a regionálnych dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť osobitnými 
opatreniami na zabezpečenie miezd, 
kvality života a odbornej prípravy 
zamestnancov, ako aj konzultovaním so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami a zvyšovaním informovanosti 
pred plánovaním vykonávania plánov 
spravodlivej transformácie územia. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. FST by sa mal usilovať o 
vytváranie synergií a komplementárnosti s 
ostatnými dvoma piliermi Mechanizmu 
spravodlivej transformácie. Cieľom FST 
je zmierniť nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci a 
zároveň sa zvýši globálna 
konkurencieschopnosť EÚ, ako aj 
program stanovovania sociálnych a 
ekonomických noriem. V súlade so 
špecifickým cieľom FST by akcie 
podporované z FST mali priamo prispievať 
k zmierneniu dôsledkov transformácie, a to 
financovaním diverzifikácie a 
modernizácie miestneho hospodárstva a 
zmiernením negatívnych dôsledkov pre 
zamestnanosť. Táto skutočnosť sa odráža v 
špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond (5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
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na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST by malo byť 
doplnenie a rozvoj synergií s ostatnými 
piliermi Mechanizmu spravodlivej 
transformácie s cieľom zabezpečiť, aby sa 
všetky tri piliere usilovali o dosiahnutie 
rovnakých cieľov. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
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prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

prispievať k zmierneniu dôsledkov 
spravodlivej energetickej transformácie, a 
to financovaním diverzifikácie a 
modernizácie miestneho hospodárstva a 
zmiernením negatívnych dôsledkov pre 
zamestnanosť, zvyšovaním kvalifikácie 
alebo rekvalifikáciou miestnej pracovnej 
sily. Táto skutočnosť sa odráža v 
špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva, zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť a obnovením 
dlhodobej konkurencieschopnosti 
regiónov. Táto skutočnosť sa odráža v 
špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.
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Pozmeňujúci návrh 97
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť v dôsledku 
zelenej dohody. Táto skutočnosť sa odráža 
v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Fond na spravodlivú 
transformáciu (FST) sleduje osobitný cieľ 
uhlíkovej neutrality do roku 2050 a tento 
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cieľ si vyžaduje primeranú úroveň 
financovania. Toto financovanie by malo 
byť oddelené od štrukturálnych a 
investičných fondov EÚ. FST by sa mal 
financovať v rámci posilneného 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 – 2027 s novými vlastnými zdrojmi a 
kapacitou na podporu oživenia Európy.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 99
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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 európskej 
zelenej dohode 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 30 % 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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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 európskej 
zelenej dohode 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.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 101
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

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 

(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 európskej 
zelenej dohode 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. Dobrovoľné 
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klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

prevody zdrojov, o ktorých rozhodol každý 
členský štát z EFRR a ESF+, doplnia 
dosiahnutie tejto cieľovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

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 európskej 
zelenej dohode 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, ktoré 
možno previesť z iných fondov, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie (EÚ) [nové VN], 
by sa mali plne podieľať na dosiahnutí 
tejto cieľovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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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 európskej 
zelenej dohode by mal FST zásadným 
spôsobom prispievať k tomu, aby sa 
uplatňovali opatrenia v oblasti klímy 
založené na taxonómii EÚ, najmä na 
zásade nespôsobiť značnú škodu. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Eero Heinäluoma

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 

(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 európskej 
zelenej dohode by mali politika súdržnosti 
a 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 
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vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty, a preto majú zásadný 
význam pri zameriavaní fondov súdržnosti 
na podporu cieľov EÚ v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Carmen Avram

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 európskej 
zelenej dohode 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+ v súlade s potrebami 
rozvoja identifikovanými na regionálnej a 
miestnej úrovni v národných plánoch 
spravodlivého prechodu, sa budú plne 
podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej 
hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Marek Belka
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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, Európskeho piliera 
sociálnych práv a so zvýšenými ambíciami 
Únie navrhnutými v európskej zelenej 
dohode 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Na základe usmernení Európskej 
investičnej banky by sa malo povoliť 
financovanie až do výšky 75 % 
predpokladaných nákladov na projekt 
podporovaný z FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti.

(7) Zdroje FST by mali byť úmerné 
jeho ambicióznym cieľom. Na ich 
dosiahnutie by sa mal z FST stať 
plnohodnotný fond, ktorý by bol vybavený 
odlišným a primeraným pridelením 
finančných prostriedkov nezávisle od 
pridelených prostriedkov z iných 
štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 
Prístup k FST by nemal byť podmienený 
presunmi z iných fondov. Samotné zdroje 
FST však nebudú schopné riešiť celú 
škálu výziev spojených so spravodlivým a 
inkluzívnym prechodom ku klimatickej 
neutralite. Z tohto dôvodu by zdroje z FST 
mali dopĺňať zdroje dostupné v rámci 
politiky súdržnosti, ale v nijakom prípade 
by nemali nahrádzať systémy 
financovania investícií v rámci súdržnosti 
a zriadenie FST by nemalo viesť k škrtom 
alebo povinným prevodom z iných fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 
[nové VN], čím by sa zabezpečilo 
doplnenie politík a cieľov. Prideľovanie 
finančných prostriedkov na FST by 
nemalo byť na úkor regiónov, ktoré z 
neho nemajú prospech, keďže by to 
mohlo zvýšiť štrukturálne rozdiely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti, ktoré by sa mali ponechať ako 
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súdržnosti. osobitný a samostatný investičný nástroj, 
ktorý sa osvedčil pre mnohé regióny EÚ; 
okrem toho by sa z FST a pridelených 
prostriedkov z fondov súdržnosti malo 
predchádzať zvyšovaniu rozdielov medzi 
členskými štátmi EÚ, najmä počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 a po 
nej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti.

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti, ale bez povinného prevodu 
finančných prostriedkov EFRR do balíka 
FST. Členské štáty by mali venovať časť 
finančných prostriedkov EFRR na 
hospodársku revitalizáciu regiónov 
postihnutých transformáciou ako doplnok 
k sociálnej podpore poskytovanej z FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti.

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti, ale v nijakom prípade by 
nemali nahrádzať takéto investície, a 
najmä financovanie z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR), 
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Európskeho sociálneho fondu (ESF+) 
alebo Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti.

(7) Zdroje FST by sa mali výrazne 
zvýšiť a dopĺňať zdroje dostupné v rámci 
politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
ambiciózne ciele EÚ. Zriadenie FST by 
nemalo viesť k nijakým škrtom alebo 
prevodom z iných fondov, ako je 
napríklad nové nariadenie o spoločných 
ustanoveniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti.

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci nástrojov politiky 
súdržnosti a všetkých ostatných 
relevantných nástrojov financovania EÚ 
a vnútroštátnych finančných nástrojov 
zameraných na zraniteľné odvetvia a 
nemali by viesť k škrtom alebo povinným 
prevodom z fondov EÚ, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie .../… [nové VN].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Enikő Győri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti.

(7) Zdrojmi z FST sa môžu dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti. Zriadenie FST by nemalo 
viesť k škrtom ani presunom finančných 
prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) .../... [nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Dodatočné zdroje do rozpočtu 
Únie na financovanie FST a jeho 
ambiciózne ciele by mali pochádzať z 
koša nových vlastných zdrojov Únie 
vrátane mechanizmov a daní, ktoré by 
mali priaznivý vplyv na spravodlivú 
transformáciu, ako je príjem z 
mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, príjem zo systému 
obchodovania s emisiami, ale aj zo 
zdaňovania digitálnych služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Carmen Avram
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Aby mohol Fond na spravodlivú 
transformáciu čeliť mimoriadnym 
výzvam, ktorým Európa čelí, musí sa 
zvýšiť o nové dodatočné vlastné zdroje, 
ktoré by mali pochádzať z nových daní, 
ako je daň z digitálnej dane EÚ a 
finančného odvetvia. Európa by mala 
konkrétne do konca roka predložiť návrh 
digitálnej dane EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Nie všetky členské štáty a regióny 
však majú rovnaké východiskové pozície a 
potreby, čo znamená, že niektoré z nich 
budú oveľa viac vystavené sociálnym a 
hospodárskym rizikám. Prechod bude 
mimoriadne náročný pre tie členské štáty, 
ktoré značne závisia od fosílnych palív 
alebo priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. FST by sa preto mal vzťahovať na 
všetky členské štáty, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
potreby a schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie sociálnych, hospodárskych a 
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regionálnych problémov spojených so 
spravodlivým a inkluzívnym prechodom 
ku klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať aj tým členským štátom, 
ktoré sú vo veľkej miere závislé od 
energie vyrobenej v jadrových 
elektrárňach, ktoré nemožno v jeden deň 
uzavrieť, a musí sa pokračovať v 
investíciách do jadrového výskumu a 
nakladania s odpadom. FST by sa preto 
mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Eva Maydell
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
tuhých fosílnych palív alebo 
priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. FST by sa preto mal vzťahovať na 
všetky členské štáty, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
počiatočný bod prechodu, spoliehanie sa 
na tuhé fosílne palivá v energetickom 
mixe a schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
uľahčenie prechodu ku klimatickej 
neutralite a udržateľnej Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, alebo výroby 
výrobkov nezlučiteľných s cieľom 
klimatickej neutrality, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
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vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. Žiadny členský štát ani jeho 
občania by preto nemali zostať ponechaní 
sami na seba. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia alebo 
donedávna záviseli od fosílnych palív 
alebo priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. FST by sa preto mal vzťahovať na 
všetky členské štáty, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície na zvládnutie prechodu 
ku klimatickej neutralite.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 123
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív a v menšej miere od 
priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. FST by sa preto mal vzťahovať na 
všetky členské štáty, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
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financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite

schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície na zvládnutie prechodu 
ku klimatickej neutralite

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Skutočnosť, že niektoré regióny sú 
vo veľkej miere závislé od fosílnych palív, 
by sa mala brať vážne pri plánoch 
spravodlivej transformácie územia a 
vykonávaní ich projektov s cieľom 
zabrániť ďalším sociálnym, 
hospodárskym a regionálnym rozdielom 
prostredníctvom nezamestnanosti a 
chudoby v rámci Únie. Potrebné finančné 
prostriedky by sa mali prideliť na 
odbornú prípravu zamestnancov, ktorých 
sa tieto programy priamo alebo nepriamo 
týkajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia a taxonómie EÚ pre 
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investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

udržateľné financovanie vrátane zásady 
nespôsobiť značnú škodu. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispievať prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, pričom nepoškodzuje žiadny 
iný environmentálny cieľ stanovený v 
nariadení o taxonómii EÚ a je v súlade so 
zásadou nespôsobiť značnú škodu. V 
prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba 
energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, železničnej prepojenosti a 
vysokorýchlostných vlakov, energetických 
sietí, ako sú inteligentné siete a supersiete, 
a to za predpokladu, že takéto opatrenia 
pomôžu zmierniť negatívne vedľajšie 
účinky prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a 
prispejú k nemu. Technická podpora by sa 
mala posilniť vo forme inkubátorov na 
miestnej a vnútroštátnej úrovni a 
projektových škôlok, ktoré spájajú 
poskytovateľov finančných prostriedkov a 
navrhovateľov projektov. Tieto 
inkubátory by mali predovšetkým uľahčiť 
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rôzne startupy, verejné a súkromné 
partnerstvá a prelomové technológie a 
modely služieb s cieľom pomôcť týmto 
návrhom projektov, ktoré sú zrelé, získať 
finančné prostriedky na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni EÚ.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali predovšetkým 
zmierňovať negatívne hospodárske a 
spoločenské vplyvy environmentálneho 
prechodu a prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo. Investície do prechodných 
zdrojov energie, ako je zemný plyn, sú 
oprávnené na podporu, ak takéto 
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ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

investície vedú k podstatnému zníženiu 
emisií skleníkových plynov a umožňujú 
využívanie plynu z obnoviteľných zdrojov 
ako udržateľnej alternatívy. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu. Takisto je 
potrebné poskytnúť podporu 
priemyselným závodom a priemyselným 
parkom v ich úsilí prispôsobiť ich 
priestory novým udržateľným činnostiam.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba 
energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispievať k postupnému 
prechodu na sociálne vyvážené, 
inovatívne, ekonomicky udržateľné, 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo. V prípade odvetví s vysokou 
úrovňou emisií CO2, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti, pri 
spolupráci so sociálnymi partnermi, 
odborovými zväzmi a ďalšími 
zainteresovanými stranami s cieľom nájsť 
vyvážený, ale ambiciózny časový rámec 
pre takéto akcie. Pokiaľ ide o 
transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na činnosti s nižšími 
emisiami CO2 zavádzaním nových 
technológií, nových postupov, nových 
výrobkov alebo, za výnimočných 
okolností, cenovo dostupnej nízkoemisnej 
energie, ktoré povedú k významnému 
zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v 
oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s 
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takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť 
EÚ do roku 205013 pri zachovaní a 
posilnení kvalifikovanej zamestnanosti, 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia a ďalšom posilňovaní globálnej 
konkurencieschopnosti EÚ. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu 
zmierniť negatívne vedľajšie účinky 
prechodu ku konkurencieschopnému, 
udržateľnému a klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu a prispejú k 
nemu.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. V zozname investícií 
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investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

by sa mali uprednostniť tie, ktoré 
podporujú osoby, pracovníkov, komunity a 
miestne hospodárstvo a sú v strednodobom 
a dlhodobom horizonte udržateľné, pričom 
sú plne v súlade so všetkými cieľmi 
zelenej dohody, Parížskej dohody a 
Európskeho piliera sociálnych práv. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na udržateľné, klimaticky 
neutrálne, sociálne vyvážené a inkluzívne 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice, plynu, ropy alebo 
ťažba týchto fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti na základe jasne 
stanoveného plánu odsúhlaseného 
všetkými zúčastnenými stranami vrátane 
dotknutých zamestnancov a miestnych 
komunít a na zodpovedajúce zníženie 
úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o 
transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 2040 pri zachovaní 
a posilnení zamestnanosti a predchádzaní 
zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa maximalizujú 
výhody pre komunity súvisiace s 
obnoviteľnou energiou, podporuje 
inovácia a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia 
podporujú vytváranie vysokokvalitných a 
udržateľných pracovných miest, pomôžu 
zmierniť negatívne sociálno-hospodárske 
účinky prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a 
prispejú k nemu.

__________________ __________________
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13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné a životaschopné, s 
prihliadnutím na všetky ciele zelenej 
dohody a Európskeho piliera sociálnych 
práv. Financované projekty by mali 
prispievať k prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo. V 
prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba 
energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
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cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia a negatívnemu vplyvu pri 
rovnakých podmienkach. Podpora by 
mala byť dostupná len pre spoločnosti, 
ktoré sú z dlhodobého hľadiska 
životaschopné. Podpora by mala byť 
dostupná aj pre nepriame odvetvia 
a pracovné miesta závislé od hodnotových 
reťazcov fosílnych palív a priemyselných 
postupov spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, napríklad pre 
rekvalifikáciu pracovníkov. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu 
zmierniť negatívne vedľajšie účinky 
prechodu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu a prispejú k 
nemu.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Eva Maydell, Enikő Győri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba 
energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo. V prípade odvetví, ako je 
výroba energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
negatívne vplyvy na úroveň zamestnanosti. 
Pokiaľ ide o transformáciu odvetví s 
vysokou úrovňou emisií skleníkových 
plynov, podpora by mala byť zameraná na 
nové činnosti zamerané na energetickú 
efektívnosť, ukladanie energie a nižšie 
emisie CO2 zavádzaním nových 
technológií, nových postupov alebo 
výrobkov, ktoré povedú k významnému 
zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v 
oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s 
cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť 
EÚ do roku 205013 pri zachovaní a 
posilnení zamestnanosti a predchádzaní 
zhoršovaniu životného prostredia. Plyn sa 
musí uznať ako premosťovacia 
technológia, ktorá musí zohrávať dôležitú 
úlohu pri prechode na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Energetická bezpečnosť 
dodávok musí zostať nedotknutá 
technickými inováciami vrátane 
zavádzania vodíka a iných inovatívnych 
zdrojov energie. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
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takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo. Okrem toho by sa pri 
investíciách malo pamätať aj na tie 
členské štáty, ktoré sú vo veľkej miere 
závislé od energie vyrábanej jadrovými 
elektrárňami, ktoré nie je možné uzavrieť 
v priebehu jedného dňa; investície do 
jadrového výskumu a nakladania s 
jadrovým odpadom musia pokračovať. V 
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o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba 
energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Markus Ferber
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia a mali by podporovať 
cieľ obnovenia dlhodobej 
konkurencieschopnosti dotknutých 
regiónov. Do zoznamu investícií by sa mali 
zaradiť tie, ktoré podporujú miestne 
hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné a 
podporujúce rast, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne a 
konkurencieschopné hospodárstvo. V 
prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba 
energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
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hospodárstvu a prispejú k nemu.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia a mali by byť v 
súlade s taxonómiou EÚ pre udržateľné 
investície. Do zoznamu investícií by sa 
mali zaradiť tie, ktoré podporujú miestne 
hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné, s 
prihliadnutím na všetky ciele zelenej 
dohody. Financované projekty by mali 
prispievať k prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo. V 
prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba 
energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
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zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Maximilian Krah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
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životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo. V prípade upadajúcich 
odvetví, ako je výroba energie z čierneho a 
hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej 
bridlice alebo ťažba týchto tuhých 
fosílnych palív, by mala byť podpora 
naviazaná na postupné ukončovanie 
činnosti a na zodpovedajúce zníženie 
úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o 
transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov – napríklad ako biometanizácia 
– alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
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hospodárstvo“. hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) S cieľom zabezpečiť účinný nákup 
zo súkromného sektora by Komisia mala 
zabezpečiť, aby financovanie z Fondu na 
spravodlivú transformáciu nevytláčalo 
investície súkromného sektora, ktoré budú 
uľahčené prostredníctvom Mechanizmu 
spravodlivej transformácie. Trvá na tom, 
že verejné a súkromné investície sa musia 
podľa možnosti vzájomne dopĺňať, aby sa 
maximalizovalo financovanie prechodu 
ku klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce.

(11) Zabezpečenie udržateľných 
pracovných príležitostí pre pracovníkov a 
územia postihnuté klimatickou 
transformáciou je základným cieľom 
FST. V záujme ochrany občanov, ktorí sú 
najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie odbornej prípravy, rozvoj 
nových zručností, kvalifikácie a 
rekvalifikáciu pracovníkov s cieľom 
pomôcť im prispôsobiť sa novým 
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pracovným príležitostiam a pomôcť 
prispôsobiť trhy práce v Únii, ako aj 
poskytnúť uchádzačom o zamestnanie 
pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne 
ich začleňovať do trhu práce. Osobitný 
dôraz by sa mal klásť na rodovú rovnosť, 
pokiaľ ide o poskytovanie pracovných 
príležitostí pre občanov postihnutých 
klimatickou transformáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce.

(11) V záujme ochrany občanov a 
zamestnancov, ktorí sú najviac zraniteľní 
voči klimatickej transformácii, najmä v 
najviac postihnutých oblastiach, by sa mal 
FST vzťahovať aj na zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov 
s cieľom pomôcť im prispôsobiť sa 
udržateľným, inkluzívnym, dlhodobým a 
rodovo vyváženým spôsobom novým, 
úplným a vysokokvalitným pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a zabezpečiť ich 
aktívne, kvalitatívne a udržateľné 
začleňovanie do trhu práce, pričom sa 
prijímajú aj opatrenia na zmiernenie 
vedľajších sociálnych účinkov, ako je 
zvýšenie nákladov na bývanie a energiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Eero Heinäluoma
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce.

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce. Celkovým 
cieľom klimatickej transformácie 
a Mechanizmu spravodlivej transformácie 
vrátane Fondu na spravodlivú 
transformáciu by malo byť vytvorenie 
čistého účinku na zamestnanosť 
s vysokokvalitnými pracovnými miestami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce.

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce, pomáhať im pri 
získavaní nových odborných zručností, 
a to aj v oblasti digitalizácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 140
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce.

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na odbornú prípravu, zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu občanov 
postihnutých týmito zmenami (najmä 
pracovníkov v takomto postavení) s 
cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým 
pracovným príležitostiam, ako aj 
poskytnúť uchádzačom o zamestnanie 
pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne 
ich začleňovať do trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce.

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie 
s cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým 
pracovným príležitostiam, ako aj 
poskytnúť uchádzačom o zamestnanie 
pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne 
ich začleňovať do trhu práce.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 142
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Pandémia COVID-19 posilnila 
význam FST, pokiaľ ide o potrebu obnovy 
hospodárstiev regiónov najviac 
postihnutých klimatickou transformáciou. 
Vzhľadom na vzájomnú závislosť medzi 
klimatickou transformáciou a 
udržateľným hospodárskym rastom je 
potrebné, aby v rámci FST boli k 
dispozícii dostatočné zdroje na riešenie 
výziev spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktoré 
sa prehĺbili v dôsledku pandémie COVID-
19. V oznámení Komisie z 27. mája 2020 
Správny čas pre Európu: náprava škôd a 
príprava budúcnosti pre ďalšie generácie 
sa navrhuje zvýšiť prostriedky Fondu na 
spravodlivú transformáciu na 40 miliárd 
EUR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Frances Fitzgerald

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 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP, startupoch a oblasti 
podnikania. 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 
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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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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. 
Malo by sa zabezpečiť, aby bol FST 
naďalej v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci v kontexte prebiehajúcej reformy 
pravidiel štátnej pomoci ako súčasti 
procesu modernizácie štátnej pomoci 
Komisie, pričom by sa mal zohľadniť aj 
dočasný rámec pre opatrenia štátnej 
pomoci na podporu hospodárstva 
v súčasnej situácii spôsobenej ochorením 
COVID-19.

__________________ __________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 

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

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

Pozmeňujúci návrh 144
Eva Maydell, Jessica Polfjärd

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. Akékoľvek 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 
energetickou 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. V regiónoch, v ktorých boli 
zistené riziká bezpečnosti dodávok 
elektrickej energie v dôsledku energetickej 
transformácie, by sa mali podporovať 
investície do modernizácie existujúcich 
energetických systémov a výstavby nových 
energetických zariadení šetrných 
k životnému prostrediu, aby sa umožnila 
úspešná energetická transformácia v 
postihnutých regiónoch. 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 
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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.

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. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

__________________ __________________
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

Pozmeňujúci návrh 145
Marek Belka

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, 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície vo všetkých spoločnostiach, ale 
mal by sa sústrediť najmä na MSP a 
mikropodniky. Produktívne investície by 
sa mali chápať ako investície do fixného 
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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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

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 vtedy, ak výrazne prispievajú 
k prechodu na nízkouhlíkové, 
konkurencieschopné a udržateľné 
hospodárstvo a 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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

__________________ __________________
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).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. 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 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP s cieľom pomôcť im 
preorientovať ich obchodné činnosti a 
vytvárať nové príležitosti. 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, rozšíreniu 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 vedú k ochrane 
značného počtu pracovných miest. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. 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. 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 
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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.

s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) 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

Pozmeňujúci návrh 147
Eero Heinäluoma

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 

(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 
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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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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. 
Produktívne investície pre podniky by 
nemali narúšať hospodársku súťaž medzi 
podnikmi.

__________________ __________________
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

Pozmeňujúci návrh 148
Maximilian Krah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
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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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP, napríklad v oblasti 
anaeróbneho trávenia v súlade so 
smernicou o nepriamej zmene využívania 
pôdy (ILUC). 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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

__________________ __________________
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 

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 
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smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

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. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. V 

(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 vysokokvalitnej a udržateľnej 
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. Akékoľvek takéto investície by 
mali byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 
Tieto investície by mali byť udržateľné a v 
súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a 
zásadou prvoradosti energetickej 
efektívnosti a nemali by sa považovať za 
príležitosť pre priemyselné zariadenia 
predávať prebytočné emisné kvóty na svoj 
vlastný zisk. Investície by sa nemali 
vynakladať na zariadenia na fosílne 
palivá. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu a politiky súdržnosti by 
podpora pre podniky mala byť v súlade s 
pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci 
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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. 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.

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.

__________________ __________________
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

Pozmeňujúci návrh 150
Clara Ponsatí Obiols

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 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP, predovšetkým v tých, 
ktoré patria do silných odvetví. 
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 
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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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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, 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. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

__________________ __________________
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

Pozmeňujúci návrh 151
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície. 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 vtedy, ak prispievajú 
k zmierňovaniu 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. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 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. 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.

__________________ __________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
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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).

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

Pozmeňujúci návrh 152
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pravidlá v oblasti štátnej pomoci 
by sa mali v oprávnených regiónoch v 
procese transformácie uplatňovať pružne, 
aby sa uľahčili súkromné investície. Pri 
uľahčovaní investícií by sa mali brať do 
úvahy problémy štrukturálnych zmien v 
oprávnených regiónoch, aby sa 
zabezpečilo, že majú dostatočnú pružnosť 
na to, aby mohli svoje projekty vykonávať 
sociálne a hospodársky udržateľným 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Carmen Avram

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Plánovaná revízia pravidiel štátnej 
pomoci by sa mala zamerať na posilnenie 
a zjednodušenie investičných kapacít do 
udržateľných riešení a konkrétnych 
nástrojov pre vnútroštátne, regionálne a 
miestne orgány, ktorých úloha bude 
dôležitá pri účinnom a inovatívnom 
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vykonávaní Fondu na spravodlivú 
transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Cieľom FST by mala byť iba 
podpora investícií, ktoré sú ekonomicky 
životaschopné a poskytujú pridanú 
hodnotu dotknutému územiu. Komisia a 
členské štáty by mali priebežne 
monitorovať životaschopnosť investícií 
získaných z FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť 

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu 
a súdržnosť pri programovaní zdrojov FST 
v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu by mali členské štáty 
v spolupráci s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi, zamestnancami, sociálnymi 
partnermi, miestnymi komunitami, 
občianskou spoločnosťou a všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami 
pripraviť samostatný program FST alebo 
naprogramovať zdroje FST do jednej alebo 
viacerých osobitných priorít v rámci 
programu podporovaného z Európskeho 
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doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR 
a ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

fondu regionálneho rozvoja (ďalej len 
„EFRR“), Európskeho sociálneho fondu 
plus (ďalej len „ESF+“) alebo Kohézneho 
fondu. V súlade s článkom 21a nariadenia 
(EÚ) [nové VN] sa zdroje FST môžu 
dobrovoľne posilniť doplnkovým 
financovaním z iných fondov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie (EÚ) [nové VN], len 
ak je to odôvodnené a bez toho, aby bolo 
dotknuté dosiahnutie cieľov týchto 
fondov. Príslušné sumy, ktoré môžu byť 
prevedené z týchto fondov by mali byť v 
súlade s typom operácií stanoveným v 
plánoch spravodlivej transformácie 
územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR 
a ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 157
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR 
a ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 158
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Martin Hlaváček

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 



AM\1206333SK.docx 83/102 PE652.545v01-00

SK

(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť doplnkovým 
financovaním z EFRR a ESF+. Príslušné 
sumy prevedené z EFRR a ESF+ by mali 
byť v súlade s typom operácií stanoveným 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia.

(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade 
s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
je možné zdroje FST posilniť dobrovoľne 
prevedeným financovaním z EFRR 
a ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR 
a ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Eero Heinäluoma

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) Rešpektovanie a dodržiavanie 
základných hodnôt Únie, ako je zásada 
právneho štátu, by malo byť podmienkou 
na získanie akejkoľvek finančnej podpory 
z rozpočtu EÚ vrátane FST. Členské štáty 
využívajúce FST by sa mali zaviazať k 
dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality 
EÚ do roku 2050. Podpora z FST by mala 
byť podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. Všetky územia, 
ktoré čelia výzvam pri prechode na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, by 
mali byť oprávnené na podporu. 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 



PE652.545v01-00 84/102 AM\1206333SK.docx

SK

uhoľné regióny, aby umožnila dvojstrannú 
a viacstrannú výmenu skúseností, čo sa 
týka získaných ponaučení a najlepších 
postupov vo všetkých postihnutých 
sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

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 a merateľná účinnou 
implementáciou procesu transformácie na 
konkrétnom území s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2040. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali vypracovať, v dialógu a v úzkej 
spolupráci v dostatočnom časovom 
predstihu a pri úplnej transparentnosti so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami, najmä s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, dotknutými 
zamestnancami, sociálnymi partnermi, 
miestnymi komunitami a občianskou 
spoločnosťou, 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. Táto 
úzka spolupráca a konzultácie by mali 
pokračovať vo všetkých fázach programov 
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FST vrátane vykonávania a hodnotenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Marek Belka

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 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 vrátane miestnych a 
regionálnych orgánov, ako aj sociálnych 
partnerov a zástupcov občianskej 
spoločnosti na miestnej a regionálnej 
úrovni 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, ale neobmedzovala 
sa len na existujúce platformy pre 
transformujúce sa uhoľné regióny a ich 
skúsenosti, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Eva Maydell, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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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 implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty spolu s regionálnymi a 
miestnymi orgánmi dotknutých území 
mali aspoň na úrovniach NUTS 2 a 3 a v 
ich blízkosti 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Clara Ponsatí Obiols

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 

(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 a účasťou 
regionálnych alebo miestnych subjektov 
plány spravodlivej transformácie územia, v 
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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.

ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
pričom zohľadnia stanoviská svojich 
regiónov. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Frances Fitzgerald

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 implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území, ktorá zahŕňa ciele, ako aj 
ukazovatele výstupov a výsledkov a účinné 
monitorovanie, 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 
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sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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 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 v súlade so zásadou partnerstva 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. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Enikő Győri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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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 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. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Uvedené územia by mali byť presne 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Uvedené územia by mali byť presne 
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vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú 
podporu z FST by mali dostávať len 
investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi zelenej dohody. Finančnú podporu z 
FST by mali dostať len investície, ktoré sú 
v súlade s plánmi transformácie, zásadou 
nespôsobiť značnú škodu taxonómie EÚ 
pre udržateľné financovanie, a ktoré 
nebránia prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo ani nevedú k efektom 
zablokovania alebo uviaznutým aktívam. 
Žiadne činnosti ani programy na podporu 
ďalšieho využívania fosílnych palív by 
nemali byť oprávnené. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
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Uvedené územia by mali byť presne 
vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú 
podporu z FST by mali dostávať len 
investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

pričom by sa mali zachovať a rozšíriť 
príležitosti zamestnania v postihnutých 
územiach, aby sa zabránilo sociálnemu 
vylúčeniu. Uvedené územia by mali byť 
presne vymedzené a zodpovedať regiónom 
na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi zelenej dohody. Plány by mali 
obsahovať opis konzultácií so 
zainteresovanými stranami a miestnymi 
komunitami počas procesu transformácie. 
Finančnú podporu z FST by mali dostávať 
len investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
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vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Uvedené územia by mali byť presne 
vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú 
podporu z FST by mali dostávať len 
investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

vysokými emisiami skleníkových plynov, a 
zároveň chrániť postihnutých 
pracovníkov a zlepšovať vytváranie 
nových, udržateľných a vysokokvalitných 
pracovných miest. Uvedené územia by 
mali byť presne vymedzené a zodpovedať 
regiónom na úrovni NUTS 3 alebo by mali 
byť ich súčasťou. V plánoch by mali byť 
podrobne opísané výzvy a potreby týchto 
území a mali by sa určiť typy operácií 
potrebných na zabezpečenie súdržného 
rozvoja hospodárskych činností odolných 
proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v 
súlade s transformáciou na klimatickú 
neutralitu a s cieľmi zelenej dohody, 
Parížskej dohody a Európskeho piliera 
sociálnych práv. Finančnú podporu z FST 
by mali dostávať len investície, ktoré sú v 
súlade s plánmi transformácie. Plány 
spravodlivej transformácie územia by mali 
byť súčasťou programov (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo 
FST), ktoré schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Uvedené územia by mali byť presne 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
pričom by sa mali zachovať a rozšíriť 
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vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú 
podporu z FST by mali dostávať len 
investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

príležitosti zamestnania v postihnutých 
územiach, aby sa zabránilo sociálnemu 
vylúčeniu. Uvedené územia by mali byť 
presne vymedzené a zodpovedať regiónom 
na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu, 
pokiaľ je to možné, v súlade s inými 
systémami financovania EÚ a členských 
štátov, ako aj s cieľmi zelenej dohody. 
Finančnú podporu z FST by mali dostávať 
len investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Uvedené územia by mali byť presne 
vymedzené a zodpovedať regiónom na 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050, 
najmä pokiaľ ide o modernizáciu, 
konverziu alebo uzavretie zariadení, ktoré 
sa venujú výrobe fosílnych palív alebo 
iným činnostiam spojeným s vysokými 
emisiami skleníkových plynov alebo 
činnostiam, ktorých výrobky sú priamo 
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úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú 
podporu z FST by mali dostávať len 
investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

ovplyvnené prechodom EÚ na uhlíkovú 
neutralitu. Uvedené územia by mali byť 
presne vymedzené a zodpovedať regiónom 
na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi zelenej dohody. Finančnú podporu z 
FST by mali dostávať len investície, ktoré 
sú v súlade s plánmi transformácie. Plány 
spravodlivej transformácie územia by mali 
byť súčasťou programov (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo 
FST), ktoré schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Uvedené územia by mali byť presne 
vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe tuhých fosílnych 
palív alebo iným činnostiam spojeným 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Uvedené územia by mali byť presne 
vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
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na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú 
podporu z FST by mali dostávať len 
investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi zelenej dohody. Finančnú podporu z 
FST by mali dostávať len investície, ktoré 
sú v súlade s plánmi transformácie. Plány 
spravodlivej transformácie územia by mali 
byť súčasťou programov (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo 
FST), ktoré schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Regióny, ktoré nie sú 
identifikované ako najviac postihnuté 
územia, sú oprávnené na finančnú 
podporu v rámci FST v prípadoch 
obchodných výziev vyplývajúcich z 
opatrení na riešenie zmeny klímy a 
schopné reagovať ad hoc na 
nepredvídané okolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST čo najviac orientovalo na 
výsledky, v súlade so zásadou 

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST čo najviac orientovalo na 
výsledky, v súlade so zásadou 
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proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST. S cieľom zmerať pokrok dosiahnutý 
pri prechode sa od spoločností, ktoré 
dostávajú finančné prostriedky z FST, 
požaduje, aby podávali správy o ich vplyve 
na udržateľnosť podľa smernice EÚ o 
zverejňovaní nefinančných informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Programy financované z FST sa 
posudzujú ex ante a ex post pomocou 
metodík sledovania klímy, započítavania 
prírodného kapitálu a životného cyklu na 
meranie ich vplyvu na udržateľnosť na 
základe harmonizovaných ukazovateľov a 
posudzovania životného cyklu (LCA). V 
súlade s investičným plánom pre 
udržateľnú Európu sa zavedie metóda na 
„kontrolovanie udržateľnosti“, na základe 
ktorej budú musieť predkladatelia 
projektov, ktoré presahujú určitú veľkosť, 
posúdiť vplyv týchto projektov na životné 
prostredie, klímu a sociálnu oblasť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Na účely doplnenia a zmien 
určitých nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o 
zmenu prvkov uvedených v prílohe III k 
tomuto nariadeniu týkajúcich sa 
spoločných ukazovateľov výstupu a 
výsledku. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva15. V záujme rovnakého zastúpenia 
pri príprave delegovaných aktov sa najmä 
všetky dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov; títo 
odborníci majú systematický prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

vypúšťa sa

__________________
15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Enikő Győri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Na účely doplnenia a zmien 
určitých nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o 
zmenu prvkov uvedených v prílohe III k 

(17) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
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tomuto nariadeniu týkajúcich sa 
spoločných ukazovateľov výstupu a 
výsledku. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva15. V záujme rovnakého zastúpenia 
pri príprave delegovaných aktov sa najmä 
všetky dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov; títo 
odborníci majú systematický prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.

dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva15. V záujme rovnakého zastúpenia 
pri príprave delegovaných aktov sa najmä 
všetky dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov; títo 
odborníci majú systematický prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.

__________________ __________________
15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Na účely doplnenia a zmien 
určitých nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu 
prvkov uvedených v prílohe III k tomuto 
nariadeniu týkajúcich sa spoločných 
ukazovateľov výstupu a výsledku. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva15. V záujme 

(17) Na účely doplnenia a zmien 
určitých nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu 
prvkov uvedených v prílohe III k tomuto 
nariadeniu týkajúcich sa spoločných 
ukazovateľov výstupu a výsledku, na 
základe harmonizovaných ukazovateľov 
udržateľnosti a LCA, ktoré merajú vplyv 
udržateľnosti, ako je stanovené v 
nariadení o taxonómii a nariadení o 
zverejňovaní informácií. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
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rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa najmä všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov; títo 
odborníci majú systematický prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.

aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva15. V záujme 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa najmä všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov; títo 
odborníci majú systematický prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.

__________________ __________________
15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Po prijatí tohto nariadenia by sa 
FST mal čo najrýchlejšie uviesť do 
prevádzky, aby sa využili investície 
potrebné na dosiahnutie jeho 
konkrétneho cieľa a aby sa reagovalo na 
naliehavú potrebu podporovať prechodné 
regióny v mimoriadne ťažkom období, 
pokiaľ ide o európske hospodárstvo.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 180
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 b (nové)



PE652.545v01-00 100/102 AM\1206333SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18b) Prioritou musí byť rýchle a 
efektívne vykonávanie FST. Na tento účel 
by Komisia mala s cieľom znížiť náklady 
a maximalizovať využitie FST vo všetkých 
svojich finančných kapacitách na 
dosiahnutie konkrétneho cieľa 
zabezpečiť, aby boli príslušné 
administratívne postupy rýchle a spájali 
sa s čo najmenšou byrokraciou.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 181
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, 
ktorý zahŕňa niekoľko fondov Únie v 
rámci zdieľaného riadenia. Keďže tieto 
ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich udržateľnom prechode na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, je možné 
uspokojivo dosiahnuť len na úrovni 
členských štátov, prostredníctvom 
regionálnych bánk, aby boli 
rozhodujúcimi nástrojmi na financovanie 
spravodlivej ekologickej transformácie 
podľa regionálnych preferencií a 
osobitostí. Keďže tieto ciele možno 
dosiahnuť aj na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade 
so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 182
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane diferencovaný stupeň 
závislosti od fosílnych palív a rozdiely 
medzi úrovňou rozvoja a zamestnanosti 
rôznych území a zaostávanie najviac 
znevýhodnených území, ako aj obmedzené 
finančné zdroje členských štátov a území, a 
na druhej strane potreba jednotného 
implementačného rámca, ktorý zahŕňa 
niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného 
riadenia. Keďže tieto ciele možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade 
so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to (19) Ciele tohto nariadenia, a to 
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konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť len na úrovni 
členských štátov. Hlavnými dôvodmi v 
tejto súvislosti sú na jednej strane rozdiely 
medzi úrovňou rozvoja rôznych území a 
zaostávanie najviac znevýhodnených 
území, ako aj obmedzené finančné zdroje 
členských štátov a území, a na druhej 
strane potreba jednotného 
implementačného rámca, ktorý zahŕňa 
niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného 
riadenia. Keďže tieto ciele možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade 
so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,
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