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Pozmeňujúci návrh 231
Stelios Kympouropoulos

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 
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.

(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 
pracovné príležitosti na postihnutých 
územiach, aby sa udržiaval inkluzívny 
rast. 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 
samostatných programov (podporovaných 
z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo 
FST), ktoré schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
José Manuel Fernandes
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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 
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.

(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 
pracovné príležitosti na postihnutých 
územiach s cieľom zabrániť 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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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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 
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.

(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 
alebo činnostiam, ktorých konečné 
priemyselné produkty nie sú priamo 
ovplyvnené prechodom 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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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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 
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.

(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 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy. 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. it

Pozmeňujúci návrh 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 



AM\1205199SK.docx 7/134 PE652.310v01-00

SK

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 
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.

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 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré uprednostňujú 
zmiernenie akýchkoľvek sociálno-
ekonomických otrasov vyplývajúcich 
z transformácie na klimatickú neutralitu a 
ciele 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Okrem toho, podľa súčasného 
plánovania musia riadiace orgány a 
členské štáty predložiť do konca roka 
2020 svoje plány spravodlivej 
transformácie územia. To predstavuje 
prekážku vykonávania, a keďže prijatie 
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týchto plánov je podmienkou uvoľnenia 
finančných prostriedkov, pred ich prijatím 
by sa malo sprístupniť podmienené 
predbežné financovanie technickej 
pomoci s cieľom prekonať túto prekážku 
so zameraním na realisticky progresívnu a 
inkluzívnu transformáciu v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Sandra Pereira

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 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 

vypúšťa sa
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FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

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 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST čo najviac orientovalo na 
výsledky, v súlade so zásadou 
proporcionality by mala byť Komisia 
schopná zabezpečiť, aby sa regiónom s 
nízkou výkonnosťou z hľadiska 
špecifických cieľov FST pomohlo, aby 
príliš nezaostávali, aby sa predišlo riziku 
ďalších geografických nerovnováh, pri 
ktorých dobre fungujúce regióny alebo 
regióny, ktoré sú už na ceste k ekologickej 
transformácii alebo nie sú už tak závislé 
od uhlia alebo iných palív, dostávajú viac 
prostriedkov, zatiaľ čo regióny, ktoré sa 
stále výrazne spoliehajú na neudržateľný 
energetický mix alebo ktoré začínajú 
s ekologickou transformáciou len pomaly, 
ešte viac zaostávajú a dostávajú ešte 
menej finančných prostriedkov na pomoc 
pri ich transformácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

optimalizovala orientácia využívania 
zdrojov FTS na výsledky a aby bola 
orientácia na výsledky FST čo 
najsilnejšia, v súlade so zásadou 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade iba čiastočného splnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Stelios Kympouropoulos

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 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Andrea Caroppo

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. 

(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. 
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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,

Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
zmluvami 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. it

Pozmeňujúci návrh 243
Margarita de la Pisa Carrión

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 

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, ako 
aj transformácii práce 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 
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uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

Or. es

Pozmeňujúci návrh 244
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory 
spoločenstvám a územiam, ktoré 
potrebujú dodatočnú podporu s cieľom 
uskutočniť do roku 2050 prechod na 
klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo 
Únie a premeniť výzvy na príležitosti, 
najmä pokiaľ ide o tvorbu nových 
dôstojných a udržateľných ekologických 
pracovných miest a zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov, 
vzdelávanie a odbornú prípravu na 
podporu nového hospodárskeho modelu, 
ktorý zabezpečí prosperitu a blahobyt a 
zároveň zmenší negatívne účinky na 
klímu a životné prostredie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050, a zároveň prispievať k 
napredovaniu európskeho sociálneho 
modelu pre súčasné a budúce generácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Anne Sander

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 247
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 

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

výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie, 
ako aj z pandémie COVID-19.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en



AM\1205199SK.docx 15/134 PE652.310v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 250
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 251
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“, berúc 
do úvahy, že základným prvkom 
spravodlivej transformácie sú regionálne 
stratégie transformácie, pretože poskytujú 
bezpečnosť plánovania pracovníkom, 
energetike, priemyselným odvetviam, 
investorom a komunitám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
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Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a 
spoločnosť a jeho dôsledky na pracovný 
trh, a to v súlade s cieľom obmedziť 
nárast globálnej teploty na výrazne menej 
ako 2 stupne Celzia, pričom sa usiluje 
obmedziť tento nárast na 1,5 stupňa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu „podporovať opatrenia zamerané na 
spravodlivú a efektívnu energetickú 
transformáciu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a umožňovať regiónom a 
ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky tohto 
prechodu“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Radan Kanev
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
moderné a konkurencieschopné 
hospodárstvo, moderné energetické a 
priemyselné riešenia a na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo“. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom, 
územiam a ľuďom riešiť sociálne, 
hospodárske a environmentálne dôsledky 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 256
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Z FST sa podporuje cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu vo 
všetkých členských štátoch.

1. Z FST sa podporuje cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu vo 
všetkých členských štátoch v súlade s 
Európskym pilierom sociálnych práv a 
európskou zelenou dohodou a prístup je 
podmienený prijatím cieľov EÚ v oblasti 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Z FST sa podporuje cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu vo 
všetkých členských štátoch.

1. Z FST sa podporuje cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu vo 
všetkých členských štátoch s regiónmi, v 
ktorých je finančná pomoc EÚ 
nevyhnutná na riešenie výziev 
spravodlivej transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Z FST sa podporuje cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu vo 
všetkých členských štátoch.

1. Z FST sa podporuje cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu vo 
všetkých členských štátoch, s osobitným 
dôrazom na členské štáty, ktoré sa 
spoliehajú na fosílne palivá.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 259
Pierre Larrouturou

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom. 
V prípade výrazného zvýšenia finančného 
krytia FST sa vzorec na regionálne 
pridelenie môže upraviť tak, aby zahŕňal 
všetky príslušné regióny vrátane tých, v 
ktorých budú pracovníci postihnutí 
transformáciou menej priamym 
spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

In order to make sure it reaches all the workers who will be affected, directly and indirectly, 
by the transition, which account to at least 11 million workers whereas the proposal from the 
Commission seems to be designed to support around 200.000 workers in the most directly 
affected sectors and regions (explanatory memorandum, page 1), we insist that the amount of 
7.5 billion € over 7 years is not up to the challenge compared, for instance, to the 40 billion € 
provided by Germany alone for the transition of its coal-intensive regions, and we insist that 
new appropriations, on top of the Commission proposal, must allow the JTF to reach a 
minimum of 100 billion EUR over 7 years, and the allocation criteria must be adapted in 
consequence to support all the workers who will undoubtedly need it.

Pozmeňujúci návrh 260
Anne Sander

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
rastu a zamestnanosti, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR 
v cenách roku 2018. Základná suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
rastu a zamestnanosti, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR 
v cenách roku 2018. Základná suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom. 
Suma FST pozostáva z dodatočných 
zdrojov a nemôže sa v žiadnom prípade 
poskytovať na úkor zdrojov pridelených 
na iné fondy v rámci VFR.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 261
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 17,88 miliardy EUR v 
cenách roku 2018 („základná suma“) a 
neprevádzajú sa z pridelených 
prostriedkov fondov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) .../... [nové VN]. 
Základná suma môže byť navýšená o 
dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie a o iné zdroje v súlade s 
uplatniteľným základným aktom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 24,375 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom. 
Tieto zdroje by sa nemali znižovať ani 
prevádzať z prostriedkov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie (EÚ) .../... [nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 18,75 miliardy EUR 
v cenách roku 2018, pričom táto suma 
môže byť podľa potreby navýšená 
o dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie a o iné zdroje v súlade 
s uplatniteľným základným aktom. 
Financovanie z FST nesmie byť na úkor 
zdrojov pridelených na ostatné fondy 
VFR.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 264
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma 
nemôže pochádzať z iných fondov 
Spoločenstva. Fond môže byť navýšený o 
dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie a o iné zdroje v súlade s 
uplatniteľným základným aktom.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 265
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú [X] miliárd EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Or. it

Odôvodnenie

Finančná dotácia a rozdelenie VFR na roky 2021 – 2027 sa úplne prepracujú v dôsledku 
pandémie COVID-19. Preto je predčasné určiť sumu v absolútnej hodnote.
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Pozmeňujúci návrh 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú XX miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Or. pt

Odôvodnenie

Súčasná hospodárska situácia, ktorá sa líši od situácie, ktorá prevládala v čase, keď Komisia 
predložila svoj návrh nariadenia, si vyžaduje revíziu rozpočtových prostriedkov vyčlenených 
na tento nástroj. Za týchto okolností by sa mali aspoň zdvojnásobiť.

Pozmeňujúci návrh 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 20 miliárd EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podnet Komisie sa 0,35 % sumy 
uvedenej v prvom pododseku alokuje na 
technickú pomoc.

Na podnet Komisie sa minimálny podiel 
0,35 % sumy uvedenej v prvom pododseku 
alokuje na technickú pomoc, s možnosťou 
navýšenia tohto podielu na žiadosť 
členského štátu na základe osobitnej 
povahy plánu spravodlivej transformácie 
územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme vykonávacím 
aktom rozhodnutie, ktorým stanoví ročné 
rozdelenie zdrojov pre jednotlivé členské 
štáty vrátane akýchkoľvek dodatočných 
zdrojov uvedených v odseku 2 v súlade s 
metodikou stanovenou v prílohe I.

3. Komisia prijme delegovaným 
aktom v súlade s článkom 10 rozhodnutie, 
ktorým stanoví ročné rozdelenie zdrojov 
pre jednotlivé členské štáty vrátane 
akýchkoľvek dodatočných zdrojov 
uvedených v odseku 2 v súlade s 
metodikou stanovenou v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Prístup k FST je podmienený tým, 
že členský štát sa zaviaže k dosiahnutiu 
cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] akékoľvek 
dodatočné zdroje uvedené v odseku 2 
alokované na FST v rozpočte Únie alebo 
poskytnuté z iných zdrojov si nesmú 
vyžadovať doplnkovú podporu z EFRR 
alebo ESF+.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] akékoľvek 
dodatočné zdroje uvedené v odseku 2 
alokované na FST v rozpočte Únie alebo 
poskytnuté z iných zdrojov si nesmú 
vyžadovať doplnkovú podporu z EFRR 
alebo ESF+.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je potrebné zabezpečiť najvyššiu mieru komplementárnosti medzi fondmi EÚ, prístup do 
JTF by nemal byť podmienený tým, že ostatné fondy súdržnosti budú „skombinované“, aby sa 
nebránilo využívaniu a prideľovaniu týchto prostriedkov. Požadovať kombinovanie 
rozpočtových prostriedkov z FST s financovaním súdržnosti by znamenalo ďalšiu podmienku 
pre členské štáty, čo by spôsobilo dodatočnú záťaž.

Pozmeňujúci návrh 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] si žiadne 
dodatočné zdroje uvedené v odseku 2 
alokované na FST v rozpočte Únie alebo 
poskytnuté z iných zdrojov si nesmú 
vyžadovať doplnkovú podporu z EFRR 
alebo ESF+.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 275
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] akékoľvek 
dodatočné zdroje uvedené v odseku 2 
alokované na FST v rozpočte Únie alebo 
poskytnuté z iných zdrojov si nesmú 
vyžadovať doplnkovú podporu z EFRR 
alebo ESF+.

4. Odchylne od článku [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] akékoľvek 
dodatočné zdroje uvedené v odseku 2 
alokované na FST v rozpočte Únie alebo 
poskytnuté z iných zdrojov si nesmú 
vyžadovať doplnkovú podporu z EFRR 
alebo ESF+, alebo ďalších programov 
pridelenia finančných prostriedkov 
Európskej únie .

Or. it

Pozmeňujúci návrh 276
Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Z FST sa podporujú len tie činnosti, 
ktoré priamo súvisia s jeho špecifickým 
cieľom stanoveným v článku 2 a ktoré 
prispievajú k implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia 
vytvorených v súlade s článkom 7.

1. Z FST sa podporujú len tie činnosti, 
ktoré priamo súvisia s jeho špecifickým 
cieľom stanoveným v článku 2 a ktoré 
prispievajú k implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia 
vytvorených v súlade s článkom 7 alebo sú 
schválené Komisiou v rámci mechanizmu 
núdzovej žiadosti v súlade s článkom 7a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Z FST sa podporujú len tie činnosti, 
ktoré priamo súvisia s jeho špecifickým 
cieľom stanoveným v článku 2 a ktoré 
prispievajú k implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia 
vytvorených v súlade s článkom 7.

1. Z FST sa podporujú len tie činnosti, 
ktoré súvisia s jeho špecifickým cieľom 
stanoveným v článku 2 a ktoré prispievajú 
k implementácii plánov spravodlivej 
transformácie územia vytvorených v súlade 
s článkom 7.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú výlučne tieto činnosti:

vypúšťa sa

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;
b) investície do vytvárania nových 
firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov a 
konzultačných služieb;
c) investície do výskumných a 
inovačných činností a podpora transferu 
pokročilých technológií;
d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
energetickej efektívnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov;
e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;
f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu;
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g) investície na podporu obehového 
hospodárstva vrátane podpory 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;
h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;
i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;
j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;
k) technická pomoc.
Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 
písm. a) a c) ZFEÚ produktívne investície 
do iných podnikov než MSP za 
predpokladu, že takéto investície boli 
schválené ako súčasť plánu spravodlivej 
transformácie územia na základe 
informácií požadovaných podľa článku 7 
ods. 2 písm. h). Takéto investície sú 
oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.
Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú výlučne tieto činnosti:

vypúšťa sa

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;
b) investície do vytvárania nových 
firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov a 
konzultačných služieb;
c) investície do výskumných a 
inovačných činností a podpora transferu 
pokročilých technológií;
d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
energetickej efektívnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov;
e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;
f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu;
g) investície na podporu obehového 
hospodárstva vrátane podpory 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;
h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;
i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;
j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;
k) technická pomoc.
Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 
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písm. a) a c) ZFEÚ produktívne investície 
do iných podnikov než MSP za 
predpokladu, že takéto investície boli 
schválené ako súčasť plánu spravodlivej 
transformácie územia na základe 
informácií požadovaných podľa článku 7 
ods. 2 písm. h). Takéto investície sú 
oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.
Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
výlučne tieto činnosti:

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
výlučne tieto činnosti v rámci 
hospodárskej transformácie za 
predpokladu, že sú oprávnené podľa 
nariadenia... [nariadenie o udržateľnej 
taxonómii]:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Radan Kanev
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
výlučne tieto činnosti:

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
tieto činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
výlučne tieto činnosti:

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
tieto činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
výlučne tieto činnosti:

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
tieto činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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



AM\1205199SK.docx 33/134 PE652.310v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, energetických 
spoločenstiev a družstiev vo vlastníctve 
pracovníkov, ktoré vedú k hospodárskej 
diverzifikácii a rekonverzii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov a podnikov pôsobiacich 
v oblasti sociálnych inovácií, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii, 
ako aj prispievajú k vytváraniu nových 
pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 287
Radan Kanev

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

a) udržateľné investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k tvorbe 
udržateľných a dôstojných pracovných 
miest, hospodárskej diverzifikácii a 
rekonverzii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Andrea Caroppo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

a) produktívne investície v 
mikropodnikoch a MSP vrátane 
inovačných startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 289
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) investície agentúr, orgánov a 
verejných subjektov s cieľom stimulovať 
hospodársku činnosť a vytváranie 
pracovných miest;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 290
Stelios Kympouropoulos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) komunity podporované v rámci 
štvoritej osi inovácií: vláda, podniky, 
terciárne vzdelávanie a výskumné centrá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Stelios Kympouropoulos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) investície do obnoviteľnej energie, 
ekologizácie a výstavby zelenej 
infraštruktúry, údržby a rozvoja 
súvisiacich technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Radan Kanev

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) investície do vytvárania nových 
firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov a 
konzultačných služieb;

b) investície do vytvárania nových 
firiem v udržateľných odvetviach 
zameraných na budúcnosť, a to aj 
prostredníctvom podnikateľských 
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inkubátorov a konzultačných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) investície do vytvárania nových 
firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov a 
konzultačných služieb;

b) investície do vytvárania nových 
firiem a sociálnych podnikov, a to aj 
prostredníctvom mikrofinancovania, 
podnikateľských inkubátorov a 
konzultačných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) investície do vytvárania nových 
firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov a 
konzultačných služieb;

b) investície do vytvárania nových 
firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 295
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) investície do výskumných a 
inovačných činností a podpora transferu 
pokročilých technológií;

c) investície do udržateľných 
výskumných a inovačných činností a na 
podporu transferu pokročilých technológií, 
ktoré umožnia prechod na klimaticky 
neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom 
sa veľmi efektívne využívajú zdroje a 
energia a ktoré je v plnom rozsahu 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Andrea Caroppo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) investície do výskumných a 
inovačných činností a podpora transferu 
pokročilých technológií;

c) investície do výskumných a 
inovačných činností a prípadného 
zavedenia pokročilých technológií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) investície do sociálneho vplyvu, 
ktoré podporujú rozvoj podnikov, ktoré 
môžu mať pozitívny sociálny vplyv vo 
svojej bezprostrednej oblasti a ktoré 
poskytujú alternatívne zdroje príjmu 
občanom postihnutým prechodom na 
ekologickejšie hospodárstvo;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Alex Agius Saliba

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov 
vrátane investícií do udržateľnej mobility 
a dekarbonizácie odvetvia dopravy, 
energetickej efektívnosti a/alebo energie z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Odôvodnenie

Je osobitne dôležité zabezpečiť, aby sa investície uskutočnili tam, kde bude potrebné vynaložiť 
najpodstatnejšie úsilie o dekarbonizáciu, a odvetvie dopravy v niektorých členských štátoch 
zostáva jedným z najväčších zdrojov emisií skleníkových plynov. Tento pozmeňujúci návrh vo 
FST pomôže členským štátom investovať v prípadoch, keď je to potrebné najviac, a zároveň 
prijať holistický prístup k sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z procesu 
transformácie, ako je napríklad potrebná odborná príprava elektrikárov, inžinierov a/alebo 
potreba ekologických zručností. 

Pozmeňujúci návrh 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
konverzie na zemný plyn ako prechodný 
zdroj energie z uhlia, energetickej 
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efektívnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Stelios Kympouropoulos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov 
vrátane zavádzania ekologických 
dopravných prostriedkov a energetickej 
efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície na zníženie energetickej 
chudoby a znečistenia ovzdušia, najmä 
prostredníctvom investícií do diaľkového 
vykurovania a odstraňovania 
individuálnych riešení vykurovania na 
báze uhlia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Andrea Caroppo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície zamerané na podporu 
prechodu v mestských oblastiach na 
udržateľnejšie spôsoby mobility vrátane 
inovačných a inteligentných riešení v 
oblasti nákladnej logistiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním zemného plynu a 
vodíka;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) investície do všetkých druhov 
diaľkového vykurovania s nízkymi 
emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) investície do výstavby jadrových 
elektrární;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Radan Kanev

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti, najmä so 
zameraním na mikropodniky a malé 
podniky, pričom sa prihliada na 
požiadavky efektívnosti využívania zdrojov 
a energetickej efektívnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Stelios Kympouropoulos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie, 
digitálnej pripojiteľnosti, infraštruktúry 
orientovanej na budúcnosť a digitálnych 
inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) investície do sociálnej a 
zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie 
rovnakého a včasného prístupu ku 
kvalitným, udržateľným a cenovo 
dostupným sociálnym a zdravotníckym 
službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Andrea Caroppo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) nové investície do súčasných 
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priemyselných zariadení vrátane tých, na 
ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami Únie (ETS EU);

Or. it

Pozmeňujúci návrh 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu;

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu, pričom sa 
zabezpečí plné uplatňovanie 
a dodržiavanie zásady „znečisťovateľ 
platí“;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 312
Radan Kanev

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu;

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu, pričom sa 
zabezpečí náležité dodržiavanie zásady 
„znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) investície do inteligentnej, 
energeticky účinnej miestnej dopravnej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Radan Kanev

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investície na podporu obehového 
hospodárstva vrátane podpory 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;

g) investície na podporu netoxického 
obehového hospodárstva, a to aj 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) investície prispievajúce k zníženiu 
emisií vo všetkých druhoch dopravy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) investície do sociálnych inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) presadzovanie udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Marianne Vind

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov postihnutých 
poklesom úrovne zamestnanosti v 
odvetviach fosílnych palív, ako aj 
dodávateľov a poskytovateľov služieb, 
ktorých sa táto klesajúca výroba výrazne 
dotýka;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov o 
zamestnanie zamestnaných alebo 
v minulosti zamestnaných v oblastiach 
činnosti, ktoré čelia vážnym sociálno-
ekonomickým výzvam vyplývajúcim z 
procesu transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Alex Agius Saliba

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov najmä v tých 
odvetviach, kde emisie skleníkových 
plynov predstavujú najväčší zdroj emisií v 
členskom štáte;

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sme investovať tam, kde je to potrebné najviac, a zároveň prijať holistický prístup k 
sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z procesu transformácie, ako je napríklad 
potrebná odborná príprava elektrikárov, inžinierov a/alebo potreba ekologických zručností.

Pozmeňujúci návrh 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) investície do obehového 
biohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Anne Sander

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie, 
ktorí boli predtým zamestnaní v 
príslušných oblastiach a ktorí čelia 
vážnym sociálno-hospodárskym výzvam 
spojenými s transformáciou, pri hľadaní 
pracovného miesta vrátane podpory 
geografickej mobility;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta s osobitným 
zameraním na mladých ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET);

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 324
Marianne Vind

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta spojená s 
aktívnymi politikami trhu práce 
zameranými na zamestnanosť v 
odvetviach orientovaných na budúcnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Stelios Kympouropoulos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta a 
príležitosti na celoživotné vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) poradenstvo, podporné služby a 
pomoc uchádzačom o zamestnanie pri 
hľadaní zamestnania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc a poradenstvo uchádzačom 
o zamestnanie pri hľadaní pracovného 
miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc a odborná príprava pre 
uchádzačov o zamestnanie pri hľadaní 
pracovného miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Marianne Vind

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie a vnútroštátnych sociálnych 
partnerov na všetkých úrovniach 
transformácie;

Or. en



PE652.310v01-00 50/134 AM\1205199SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie a sociálno-
ekonomická integrácia osôb a komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) ka) všetky ostatné osobitné 
činnosti dohodnuté medzi príslušnými 
miestnymi a regionálnymi orgánmi pre 
príslušné územie, členským štátom a 
Európskou komisiou, ktoré sú v súlade so 
stratégiami regionálneho rozvoja a ktoré 
prispievajú k prechodu na klimatickú 
neutralitu EÚ do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia nielen pracovníkov, ale aj 
uchádzačov o zamestnanie, najmä osôb 
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s nevyužitou alebo nízkou úrovňou 
vzdelania, s cieľom preklenúť nedostatok 
zručností potrebný na spravodlivý prechod 
na ekologickú spoločnosť, ktorá efektívne 
využíva zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) akékoľvek iné osobitné činnosti 
prispievajúce k jedinému špecifickému 
cieľu FST, zahrnuté do plánov 
spravodlivej transformácie územia a 
dohodnuté medzi členským štátom, 
príslušnými orgánmi dotknutých území a 
schválené Európskou komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h), že sú v súlade so zásadami Európskeho 
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vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia.

piliera sociálnych práv a umožňujú 
vytvorenie udržateľných, kvalitných 
pracovných miest a lepšie sociálne 
začlenenie. Takéto investície sú oprávnené 
len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia a 
neudržiava sa nimi závislosť od fosílnych 
palív.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 335
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia.

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia, 
ako aj na zachovanie a rozvoj miestnych 
ľudských zdrojov, vzdelávacích a 
priemyselných konkurenčných výhod.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2



AM\1205199SK.docx 53/134 PE652.310v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 
písm. a) a c) ZFEÚ produktívne investície 
do iných podnikov než MSP za 
predpokladu, že takéto investície boli 
schválené ako súčasť plánu spravodlivej 
transformácie územia na základe 
informácií požadovaných podľa článku 7 
ods. 2 písm. h). Takéto investície sú 
oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Okrem toho sa môžu z FST na príslušných 
územiach podporovať produktívne 
investície do iných podnikov než 
mikropodnikov a MSP za predpokladu, že 
takéto investície boli schválené ako súčasť 
plánu spravodlivej transformácie územia 
na základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 337
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2– pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
sociálne investície vrátane investícií, ktoré 
podporujú vykonávanie Európskeho 
piliera sociálnych práv, pričom 
zabezpečuje účasť osôb so zdravotným 
postihnutím a prístupnosť pre tieto osoby, 
a to najmä prostredníctvom:
a) mikrofinancovania, financovania 
sociálnych podnikov a sociálneho 
hospodárstva;
b) sociálnej infraštruktúry;
c) zariadení vzdelávania a odbornej 
prípravy vrátane vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve, 
vzdelávacích zariadení, študentských 
ubytovní a digitálneho vybavenia;
d) sociálneho bývania;
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e) zdravotnej a dlhodobej starostlivosti 
vrátane kliník, nemocníc, primárnej 
starostlivosti, domácej a komunitnej 
starostlivosti;
f) sociálnej inovácie vrátane inovačných 
sociálnych riešení a systémov zameraných 
na podporu sociálnych vplyvov 
a výsledkov v súvisiacich oblastiach; g) 
aktivít v oblasti kultúry a kultúrneho 
dedičstva so sociálnym cieľom;
h) infraštruktúry pre miestne komunity, 
napríklad komunitných 
a dobrovoľníckych centier;
i) inovačných riešení v zdravotníckej 
oblasti vrátane služieb v zdravotníckej 
oblasti a nových modelov starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s odsekom 1 sa z FST podporujú 
tieto investície zamerané na pracovníkov 
a uchádzačov o zamestnanie: 
a) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia nielen pracovníkov, ale aj 
osôb mimo trhu práce, najmä osôb 
s nevyužitou alebo nízkou úrovňou 
vzdelania, s cieľom preklenúť nedostatok 
zručností potrebný na spravodlivý prechod 
na ekologickú spoločnosť, ktorá efektívne 
využíva zdroje; 
b) aktívne politiky trhu práce a zručností 
orientované na perspektívne odvetvia a 
zamestnanosť, ako aj pomoc pri hľadaní 
zamestnania pre uchádzačov o 
zamestnanie; 
c) opatrenia na podporu príjmu pre 
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pracovníkov, ktorí prechádzajú medzi 
prácou, odbornou prípravou, samostatnou 
zárobkovou činnosťou alebo odchádzajú 
do dôchodku; 
d) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie; zabezpečenie rovnakého 
prístupu a rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia, ako aj na 
zachovanie a rozvoj miestnych ľudských 
zdrojov, vzdelávacích a priemyselných 
konkurenčných výhod.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia a neudržiava sa nimi 
závislosť od fosílnych palív.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. 2b. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú sociálne investície vrátane 
investícií, ktoré podporujú vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
pričom sa zabezpečuje účasť osôb so 
zdravotným postihnutím a 
najodkázanejších osôb a prístupnosť pre 
tieto osoby, a to najmä prostredníctvom:
a) mikrofinancovania, financovania 
sociálnych podnikov a sociálneho 
hospodárstva;
b) sociálnej infraštruktúry;
c) zariadení vzdelávania a odbornej 
prípravy vrátane vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve, 
vzdelávacích zariadení, študentských 
ubytovní a digitálneho vybavenia;
d) sociálneho bývania a bývania ako 
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prvého riešenia pre ľudí ohrozených 
bezdomovectvom alebo bezdomovcov;
e) zdravotnej a dlhodobej starostlivosti 
vrátane kliník, nemocníc, primárnej 
starostlivosti, domácej a komunitnej 
starostlivosti;
f) sociálnej inovácie vrátane inovačných 
sociálnych riešení a systémov zameraných 
na podporu sociálnych vplyvov 
a výsledkov v súvisiacich oblastiach;
g) aktivít v oblasti kultúry a kultúrneho 
dedičstva so sociálnym cieľom;
h) infraštruktúry pre miestne komunity, 
napríklad komunitných 
a dobrovoľníckych centier
i) inovačných riešení v oblasti zdravia 
vrátane služieb v oblasti zdravia a nových 
modelov starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú tieto investície zamerané na 
hospodársku transformáciu:
a) investície do sociálne udržateľných 
MSP vrátane startupov, energetických 
spoločenstiev a družstiev vo vlastníctve 
pracovníkov, ktoré vedú k dôstojnej a 
udržateľnej tvorbe pracovných miest, 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;
b) investície do vytvárania sociálne 
udržateľných podnikov v perspektívnych 
udržateľných odvetviach, a to aj 
prostredníctvom podnikateľských 
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inkubátorov a konzultačných služieb;
d) investície do zavádzania technológií a 
infraštruktúry pre cenovo dostupnú 
energiu z obnoviteľných zdrojov, do 
znižovania emisií skleníkových plynov 
a do energetickej efektívnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov, ak sa jasne ukáže, 
že opatrenia na strane dopytu sú 
nedostatočné, a ak sú tieto investície 
sociálne udržateľné a vedú k vytváraniu 
alebo udržiavaniu kvalitných pracovných 
miest;
e) cielené opatrenia na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti pri renovácii 
zamerané na riešenie energetickej 
chudoby a zlých podmienok bývania;
h) sociálne udržateľné investície na 
podporu netoxického obehového 
hospodárstva, a to aj prostredníctvom 
predchádzania vzniku odpadu, znižovania 
objemu odpadu, efektívneho využívania 
zdrojov, opätovného použitia, opráv 
a recyklácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Činnosti uvedené v odseku 2 
zabezpečia, aby v regiónoch, ktorých 
priemyselné a výrobné odvetvia si 
vyžadujú komplexné prepracovanie, 
nebola štrukturálne postihnutá 
zamestnanosť, a to prijatím opatrení na 
podporu startupov, obnovu existujúcich 
štruktúr a primeranú rekvalifikáciu 
pracovnej sily.
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 344
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú sociálne investície vrátane 
investícií, ktoré podporujú vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
pričom zabezpečuje účasť osôb so 
zdravotným postihnutím a prístupnosť pre 
tieto osoby, a to najmä prostredníctvom:
a) mikrofinancovania, financovania 
sociálnych podnikov a sociálneho 
hospodárstva;
b) sociálnej a verejnej infraštruktúry;
c) zariadení vzdelávania a odbornej 
prípravy vrátane vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve, 
vzdelávacích zariadení, študentských 
ubytovní a digitálneho vybavenia;
d) energeticky účinného sociálneho 
bývania, ktoré môže prispieť aj k riešeniu 
energetickej chudoby;
e) zdravotnej a dlhodobej starostlivosti 
vrátane kliník, nemocníc, primárnej 
starostlivosti, domácej a komunitnej 
starostlivosti;
f) sociálnej inovácie vrátane inovačných 
sociálnych riešení a systémov zameraných 
na podporu sociálnych vplyvov 
a výsledkov v súvisiacich oblastiach;
g) aktivít v oblasti kultúry a kultúrneho 
dedičstva so sociálnym cieľom, ktorý 
umožňuje rovnováhu medzi rešpektom k 
tradícii a inováciou a podporuje pocit 
spolupatričnosti a identity v komunite;
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h) infraštruktúry pre miestne komunity, 
napríklad komunitných 
a dobrovoľníckych centier s 
medzigeneračnou perspektívou;
i) inovačných riešení v oblasti zdravia 
vrátane služieb v oblasti zdravia a nových 
modelov starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. 2c. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú tieto investície zamerané na 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie:
a) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia nielen pracovníkov, ale aj 
osôb mimo trhu práce a osôb najviac 
vzdialených od trhu práce, najmä osôb 
s nevyužitou alebo nízkou úrovňou 
vzdelania a osôb s nerovnakým prístupom 
k tradičným príležitostiam v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
preklenúť nedostatok zručností potrebný 
na spravodlivý prechod na ekologickú 
spoločnosť, ktorá efektívne využíva 
zdroje;
b) aktívne politiky pracovného trhu a 
zručností orientované na perspektívne 
odvetvia a zamestnanosť, ako aj 
personalizovanú a na ľudí zameranú 
pomoc pri hľadaní zamestnania pre 
uchádzačov o zamestnanie;
c) opatrenia na podporu príjmu pre 
pracovníkov pri prechode medzi prácou, 
odbornou prípravou, samostatnou 
zárobkovou činnosťou alebo odchode do 
dôchodku;
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d) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie; zabezpečenie rovnakého 
prístupu a aktívneho dosahu na osoby, 
ktoré sú najviac vzdialené od trhu práce, 
ako sú bezdomovci, a rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú tieto investície zamerané na 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie:
a) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia nielen pracovníkov, ale aj 
osôb mimo trhu práce, najmä mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v 
procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET), a dlhodobo 
nezamestnaných a osôb s nevyužitou 
alebo nízkou úrovňou vzdelania, s cieľom 
prekonať nerovnováhu pracovnej sily a 
preklenúť nedostatok zručností potrebný 
na spravodlivý prechod na ekologickú 
spoločnosť, ktorá efektívne využíva 
zdroje;
b) aktívne politiky trhu práce a zručností 
orientované na perspektívne odvetvia a 
udržateľnú zamestnanosť, ako aj pomoc 
pri hľadaní zamestnania pre uchádzačov 
o zamestnanie vrátane rekvalifikácie a 
zvyšovania kvalifikácie a/alebo 
sprostredkovania smerom k iným 
pracovným miestam alebo odvetviam;
c) opatrenia na podporu príjmu a 
sociálnu ochranu pracovníkov pri 
prechode medzi prácou, odbornou 
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prípravou, samostatnou zárobkovou 
činnosťou alebo odchode do dôchodku s 
osobitným zameraním na chudobu 
zamestnaných a pracovníkov ohrozených 
chudobou;
d) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie; zabezpečenie rovnakého 
prístupu a rodovej rovnosti vrátane 
rovnakého odmeňovania za rovnakú 
prácu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. Okrem toho sa môžu z FST 
podporovať v oblastiach označených ako 
podporované oblasti v súlade s článkom 
107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ 
produktívne investície do iných podnikov 
než MSP za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia a sú sociálne a 
environmentálne udržateľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2e. Z FST možno podporovať aj 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia a sú sociálne a 
environmentálne udržateľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

a) vyradenie jadrových elektrární 
z prevádzky, ich výstavba alebo predĺženie 
životnosti, alebo akékoľvek iné formy 



PE652.310v01-00 64/134 AM\1205199SK.docx

SK

investícií do jadrových elektrární, ako aj 
nakladanie s jadrovým odpadom alebo 
jeho skladovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/201416;

vypúšťa sa

__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o 
vyhlásení určitých kategórií pomoci za 
zlučiteľné s vnútorným trhom podľa 
článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 352
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/201416;

vypúšťa sa

__________________
16 Nariadenie Komisie (ES) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné so 
spoločným trhom podľa článkov 107 a 
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108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/201416;

vypúšťa sa

__________________
16 Nariadenie Komisie (ES) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné so 
spoločným trhom podľa článkov 107 a 
108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 
1). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/201416;

vypúšťa sa

__________________
16 Nariadenie Komisie (ES) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné so 
spoločným trhom podľa článkov 107 a 
108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 
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1). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) investície, ktoré nezabezpečujú 
dôstojné zamestnanie na základe dohôd a 
kolektívneho vyjednávania s lepším 
odmeňovaním a uspokojivejšou 
rovnováhou medzi pracovným a 
súkromným životom;  

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 356
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, prepravou, distribúciou, 
skladovaním alebo spaľovaním fosílnych 
palív; ak investičný plán zahŕňa, na 
základe úvah o energetickej bezpečnosti 
alebo národnej bezpečnosti, prechod 
uhoľných elektrární na zemný plyn ako 
premosťovaciu technológiu alebo ako 
strategickú rezervu energie alebo 
zachovanie príležitostí na ťažbu a 
spaľovanie uhlia, táto časť sa financuje z 
vnútroštátneho rozpočtu alebo iných 
foriem kapitálovej účasti. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív s 
výnimkou investícií zameraných na 
prechod z uhoľných elektrární na plynové 
elektrárne v spojení s novo rozvinutými 
zariadeniami na zachytávanie uhlíka na 
mieste, ktoré sú schopné v plnej miere 
kompenzovať svoje emisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív s 
výnimkou zemného plynu ako 
prechodného paliva, medzičlánku medzi 
uhlím a ekologickou energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním tuhých fosílnych palív 
okrem tých, ktoré sa používajú ako súčasť 
projektov čistých uhoľných alebo 
vodíkových technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív okrem 
plynu;

Or. en
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Odôvodnenie

Používanie plynu je dôležité v prechodnom období.

Pozmeňujúci návrh 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním tuhých fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) investície do projektov, v ktorých 
sa nedodržiavajú normy bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na činnosti súvisiace s plánovaním novej 
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ťažby fosílnych palív alebo rašeliny 
vrátane opätovného otvorenia dočasne 
vyradených ťažobných zariadení 
v regióne NUTS 2, do ktorého patrí 
územie, sa počas trvania programu 
neposkytuje žiadne financovanie z 
prostriedkov Únie.
Členské štáty však môžu zahrnúť 
vnútroštátne financovanie takýchto 
činností do príslušných investičných 
plánov, ak je založené na úvahách o 
energetickej bezpečnosti alebo národnej 
bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu.

Zdroje FST sa programujú, pričom sa 
uprednostňujú menej rozvinuté regióny v 
rámci politiky súdržnosti pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 366
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu.

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 
.../...[nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Anne Sander

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu a s miestnymi a 
regionálnymi stratégiami v oblasti 
zamestnanosti a investícií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu a zodpovedá 
cieľom európskej zelenej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST je 
minimálne jeden a pol násobok sumy 
podpory z FST na túto prioritu, nesmie 
však presiahnuť trojnásobok tejto sumy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST je 
minimálne jeden a pol násobok sumy 
podpory z FST na túto prioritu, nesmie 
však presiahnuť trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je potrebné zabezpečiť najvyššiu mieru komplementárnosti medzi fondmi EÚ, prístup do 
JTF by nemal byť podmienený tým, že ostatné fondy súdržnosti budú „skombinované“, aby sa 
nebránilo využívaniu a prideľovaniu týchto prostriedkov. Požadovať kombinovanie 
rozpočtových prostriedkov z FST s financovaním súdržnosti by znamenalo ďalšiu podmienku 
pre členské štáty, čo by spôsobilo dodatočnú záťaž.
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Pozmeňujúci návrh 372
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST je 
minimálne jeden a pol násobok sumy 
podpory z FST na túto prioritu, nesmie 
však presiahnuť trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST je 
minimálne jeden a pol násobok sumy 
podpory z FST na túto prioritu, nesmie 
však presiahnuť trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty. Treba vylúčiť 
prevod finančných prostriedkov z EFRR 
a ESF+ do FST.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 374
Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN].

Or. en

Odôvodnenie

ESF+ je už príliš malý na to, aby sa z neho financovali svoje úlohy, spolufinancovanie z FST 
by mohlo mať významný negatívny vplyv na zraniteľné skupiny, napríklad nezamestnané 
skupiny a skupiny s nízkym príjmom, projekty atď., ktoré sú financované z ESF+.

Pozmeňujúci návrh 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN].
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 376
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a z prípadných 
zdrojov prevedených od členských štátov v 
súlade s článkom [21a] nariadenia (EÚ) 
[nové VN].

Or. it

Pozmeňujúci návrh 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST je 
minimálne jeden a pol násobok sumy 
podpory z FST na túto prioritu, nesmie 
však presiahnuť trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty. Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť, že ho doplnia o svoje 
zdroje EFRR a ESF+. V takom prípade by 
sa tieto zdroje mali zahrnúť do úrovní 
tematickej koncentrácie EFRR a ESF+.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 378
Jeroen Lenaers

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy. Zachovávajú sa 
pôvodné ciele zdrojov prevedených z 
EFRR a ESF+.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
dobrovoľne prevedených v súlade s 
článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. 
Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+, 
ktoré sa členské štáty rozhodnú previesť 
na prioritu FST, nesmie presiahnuť 
trojnásobok sumy podpory prijatej z FST.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne polovicu sumy 
podpory z FST na túto prioritu, nesmie 
však presiahnuť trojnásobok tejto sumy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Oprávnené projekty financované z 
Fondu na spravodlivú transformáciu, 
ktoré prispievajú k špecifickému cieľu 
stanovenému v článku 2, môžu využívať 
až 80 % relevantných nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi a regionálnymi 
úradmi dotknutých území v súlade so 
zásadou partnerstva stanovenou v článku 
6 nariadenia (EÚ).../... [nové VN] jeden 
alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

Povinné verejné konzultácie so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane miestnych komunít, príslušných 
priemyselných združení, univerzít a 
výskumných inštitúcií atď. o obsahu 
plánov transformácie územia, ktoré 
predchádzajú ich vypracovaniu.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 383
Anne Sander

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
vrátane miestnych a regionálnych 
orgánov jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II, pričom sa zohľadnia špecifické 
vlastnosti území a ich potreby v súlade so 
stratégiami pre hospodársky rozvoj 
regiónov. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 384
Marianne Vind
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území, 
miestnymi aktérmi a národnými 
sociálnymi partnermi jeden alebo viacero 
plánov spravodlivej transformácie územia, 
ktoré pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu a jeho dôsledkami 
na pracovný trh, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív, 
ako aj nepriamo ovplyvnené priemyselné 
odvetvia, ako sú dodávatelia a 
poskytovatelia služieb, a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávanú 
adaptáciu pracovníkov a zánik pracovných 
miest v oblasti ťažby a používania 
fosílnych palív a transformačné potreby 
výrobných postupov priemyselných 
zariadení spojených s najvyššími emisiami 
skleníkových plynov a odvetvia, ktorých 
konečné priemyselné výrobky sú priamo 
ovplyvnené prechodom na uhlíkovú 
neutralitu.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia pri plnom 
dodržiavaní zásady partnerstva spolu s 
príslušnými úradmi a sociálnymi 
partnermi, ako aj miestnymi komunitami 
dotknutých území jeden alebo viacero 
plánov spravodlivej transformácie územia, 
ktoré pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu a jeho dôsledkami 
na pracovný trh, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 1. Členské štáty pripravia spolu s 
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príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných 
postupov priemyselných zariadení 
spojených s najvyššími emisiami 
skleníkových plynov.

príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávané 
požiadavky na preklasifikovanie 
pracovných miest a transformáciu ich 
priemyselných a výrobných procesov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 388
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 

1. Členské štáty pripravia v úzkej 
spolupráci s príslušnými úradmi 
dotknutých území jeden alebo viacero 
plánov spravodlivej transformácie územia, 
ktoré pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 2 alebo 3 nomenklatúry územných 
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(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 2“ alebo 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi a zainteresovanými 
stranami dotknutých území jeden alebo 
viacero plánov spravodlivej transformácie 
územia, ktoré pokrývajú jedno alebo 
viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
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vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu a dôsledkami na trh práce, 
najmä pokiaľ ide o očakávaný zánik 
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používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

pracovných miest a transformačné potreby 
výrobných postupov priemyselných 
zariadení spojených s najvyššími emisiami 
skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. 
mája 2003 o zostavení spoločnej 
nomenklatúry územných jednotiek pre 
štatistické účely (NUTSÚ. v. EÚ L 154, 
21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. 
mája 2003 o zostavení spoločnej 
nomenklatúry územných jednotiek pre 
štatistické účely (NUTSÚ. v. EÚ L 154, 
21.6.2003, s. 1).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 391
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na 
vnútroštátnej úrovni vrátane časového 
harmonogramu kľúčových krokov 
transformácie, ktoré sú v súlade s 
poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu 
(ďalej len „NEKP“);

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 392
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni do roku 2050 vrátane konkrétneho 
dátumu vyradenia všetkých fosílnych 
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v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

palív, ako aj dátumu na začatie 
postupného ukončovania používanie uhlia 
ešte pred rokom 2030 a presného 
časového harmonogramu vrátane 
čiastkových cieľov do roku 2030 
týkajúcich sa kľúčových krokov 
transformácie, ktoré sú v súlade 
s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni, pričom sa zohľadní posledná 
verzia národného energetického a 
klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 

a) opis procesu prechodu k klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane harmonogramu kľúčových 
krokov transformácie; ktoré zohľadňujú 
poslednú verziu národného energetického 



AM\1205199SK.docx 89/134 PE652.310v01-00

SK

len „NEKP“); a klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odôvodnenie určenia území, ktoré 
sú označené ako najviac postihnuté 
procesom transformácie uvedeným v 
písmene a) a ktoré majú získať podporu z 
FST v súlade s odsekom 1;

b) odôvodnenie určenia území, ktoré 
sú označené ako najviac postihnuté 
procesom transformácie uvedeným v 
poslednej verzii národného energetického 
a klimatického plánu (NEKP) a ktoré 
majú získať podporu z FST v súlade s 
odsekom 1;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 396
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odôvodnenie určenia území, ktoré 
sú označené ako najviac postihnuté 
procesom transformácie uvedeným v 
písmene a) a ktoré majú získať podporu z 
FST v súlade s odsekom 1;

b) odôvodnenie určenia území a 
odvetví, ktoré sú označené ako najviac 
postihnuté procesom transformácie 
uvedeným v písmene a) a ktoré majú 
získať podporu z FST v súlade s odsekom 
1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Radan Kanev
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane vplyvu na 
sociálnu, hospodársku a environmentálnu 
oblasť a na pracovný trh a súvisiacich 
prínosov, najmä z hľadiska zdravia 
a prosperity, vyplývajúcich z prechodu na 
klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa veľmi efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, pričom 
sa určí potenciálny počet dotknutých 
pracovných miest a zaniknutých 
pracovných miest, potenciál tvorby 
pracovných miest, ďalšie sociálne 
dôsledky, potreby a ciele rozvoja, ktoré sa 
majú dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
transformáciou alebo ukončením činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050, pričom sa určí 
potenciálny počet dotknutých pracovných 
miest a zaniknutých pracovných miest, 
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cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou 
alebo ukončením činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov 
na týchto územiach;

potreby z hľadiska nových zručností, 
potrieb a cieľov rozvoja, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
postupným ukončením činností závislých 
od fosílnych palív alebo ukončením 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet pracovných miest, ktoré sa majú 
preklasifikovať, potrieb a cieľov rozvoja, 
ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 a 
súvisia s transformáciou alebo ukončením 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach, a 
potrebné stimuly na začatie podnikania a 
na udržanie pracovných miest;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 400
Anne Sander

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 



PE652.310v01-00 92/134 AM\1205199SK.docx

SK

postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, 
zraniteľných podnikov a pracovníkov, 
potrieb v oblasti rozvoja a nových 
zručností spojených s ekologickým 
hospodárstvom a cieľov, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
transformáciou alebo ukončením činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 401
Marianne Vind

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest a 
potenciálne vytváranie pracovných miest, 
potrieb a cieľov rozvoja, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
transformáciou alebo ukončením činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov a nepriamo 
ovplyvnených odvetví na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
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Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia a odvetvia, vrátane 
sociálneho, hospodárskeho a 
environmentálneho vplyvu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom 
sa určí potenciálny počet dotknutých 
pracovných miest a zaniknutých 
pracovných miest, potrieb a cieľov rozvoja, 
ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 a 
súvisia s transformáciou alebo ukončením 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach a 
výzvami z hľadiska energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, možný 
dosah na vládne príjmy, potreby a ciele 
rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 
2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
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územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť 
do roku 2030 a súvisia s transformáciou 
alebo ukončením činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov 
na týchto územiach;

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré súvisia s 
transformáciou alebo ukončením činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych výziev 
a príležitostí, ako aj výziev a príležitostí na 
trhu práce, ktoré vyplývajú z prechodu na 
klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa vysokoefektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
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obnoviteľných zdrojoch energie, doplnený 
o podrobný zoznam plánovaných činností, 
ako aj vplyv na zachovanie, udržanie a 
zvýšenie existujúcich miestnych ľudských 
zdrojov a vzdelávacieho a priemyselného 
potenciálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu a vplyvov na trh práce 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi;

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi, ako aj ďalšími 
fondmi Únie, ako sú [ESF+], EFRR a 
EGF, s cieľmi udržateľného rozvoja OSN 
a so zásadami Európskeho piliera 
sociálnych práv;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 408
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi;

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi, ako aj s národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
európskou zelenou dohodou, Európskym 
pilierom sociálnych práv, referenčnými 
hodnotami pre monitorovanie podľa 
európskych právnych predpisov o klíme a 
s cieľmi OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi;

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi vrátane 
hospodárskych a priemyselných stratégií 
obnovy pokračujúcej výrobnej činnosti a 
trvalej alebo zvýšenej úrovne 
zamestnanosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 410
Anne Sander

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

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi;

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi, 
medziregionálnymi a cezhraničnými alebo 
územnými stratégiami a plánmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 411
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi;

e) prípadne posúdenie jeho súladu s 
inými národnými, regionálnymi alebo 
územnými stratégiami a plánmi, ak je to 
relevantné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Lrcouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podrobný zoznam rôznych 
partnerov a zainteresovaných strán 
vrátane sociálnych partnerov, s ktorými sa 
uskutočnili konzultácie a ktorí zastupujú 
obyvateľov daného územia, najmä 
pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 413
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7– odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z dohôd o spolupráci, 
plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov;

f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z dohôd o spolupráci a 
spôsobu zapojenia príslušných miestnych 
a regionálnych orgánov a miestnych 
zainteresovaných strán do organizácie a 
vykonávania partnerstva, plánovaných 
monitorovacích a hodnotiacich opatrení a 
zodpovedných orgánov a opatrení 
prijatých na dosiahnutie transparentnosti 
týchto mechanizmov riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 7– odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z dohôd o spolupráci, 
plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov;

f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z dohôd o partnerstve, 
plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov v súlade s európskym kódexom 
správania pre partnerstvo v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (CDR 240/2014);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Radan Kanev
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) opis toho, ako sa uskutočnila 
verejná konzultácia, ktorá predchádzala 
príprave plánov spravodlivej 
transformácie územia, a ako sa zohľadnil 
výsledok tejto konzultácie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) opis typu plánovaných operácií a 
ich očakávaný prínos, pokiaľ ide o 
zmiernenie vplyvu transformácie;

g) posúdenie príležitostí, ktoré 
dotknutým územiam a ich obyvateľom 
prináša transformácia, spolu s opisom 
typu plánovaných operácií vrátane 
potrebných politík trhu práce a politík 
zručností, ktoré sa majú aktívne podieľať 
na podpore a rozvoji zamestnanosti 
a vytvárania pracovných miest, a ich 
očakávaných prínosov, pokiaľ ide 
o premenu výziev transformácie na 
príležitosti pre región a ľudí, ktorí v ňom 
žijú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

g) opis typu plánovaných operácií a 
ich očakávaný prínos, pokiaľ ide o 
zmiernenie vplyvu transformácie;

g) opis typu plánovaných operácií a 
ich očakávaný prínos, pokiaľ ide o 
zmiernenie vplyvu transformácie 
z hľadiska vytvorenia udržateľných, 
kvalitných pracovných miest a potreby 
nových zručností;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) opis typu plánovaných operácií a 
ich očakávaný prínos, pokiaľ ide o 
zmiernenie vplyvu transformácie;

g) opis typu plánovaných operácií a 
ich očakávaný prínos, pokiaľ ide o 
zmiernenie sociálnych, ekonomických, 
energetických bezpečnostných a 
environmentálnych vplyvov transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Jeroen Lenaers

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) ak sa podpora poskytne s cieľom 
pomôcť postihnutým pracovníkom 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a ich aktívnej 
integrácii do trhu práce, osobitná 
pozornosť sa venuje cezhraničnému trhu 
práce v pohraničných regiónoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú MSP, vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a odôvodnenie potreby 
takejto podpory prostredníctvom analýzy 
nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný 
počet zaniknutých pracovných miest by 
prevýšil očakávaný počet pracovných 
miest vytvorených v prípade 
neuskutočnenia investície;

h) ak sa podpora poskytuje na 
investície podnikom, ktoré nie sú MSP, 
vyčerpávajúci zoznam takýchto operácií a 
podnikov a odôvodnenie potreby takejto 
podpory prostredníctvom analýzy 
nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný 
počet zaniknutých pracovných miest by 
prevýšil očakávaný počet pracovných 
miest vytvorených v prípade 
neuskutočnenia investície; alebo ak 
existuje naliehavá potreba rekvalifikovať 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie 
a iné financovanie nie je k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú MSP, vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a odôvodnenie potreby 
takejto podpory prostredníctvom analýzy 
nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný 
počet zaniknutých pracovných miest by 
prevýšil očakávaný počet pracovných 
miest vytvorených v prípade 
neuskutočnenia investície;

h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú mikropodniky ani MSP, orientačný 
zoznam takýchto operácií a podnikov a 
odôvodnenie potreby takejto podpory 
prostredníctvom analýzy nedostatkov, 
ktorá preukáže, že v prípade 
neuskutočnenia investície bude očakávané 
okupačné saldo negatívne;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 422
Radka Maxová

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú MSP, vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a odôvodnenie potreby 
takejto podpory prostredníctvom analýzy 
nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný 
počet zaniknutých pracovných miest by 
prevýšil očakávaný počet pracovných 
miest vytvorených v prípade 
neuskutočnenia investície;

h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú MSP, zoznam takýchto operácií a 
podnikov a odôvodnenie potreby takejto 
podpory prostredníctvom analýzy 
nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný 
počet zaniknutých pracovných miest by 
prevýšil očakávaný počet pracovných 
miest vytvorených v prípade 
neuskutočnenia investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú 
k podstatnému zníženiu emisií 
skleníkových plynov a cielia výrazne pod 
úroveň príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, orientačný zoznam 
operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k úrovni 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a aby okupačné saldo nebolo 
negatívne;
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pracovných miest;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 424
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ak sa podpora poskytuje na i) ak sa podpora poskytuje na 
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investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest a zahŕňajú záväzok k 
sociálnej udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Radka Maxová

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, zoznam operácií, 
ktoré sa majú podporiť, a odôvodnenie, že 
prispievajú k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 427
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) synergia a komplementarita s inými 
programami Únie a piliermi Mechanizmu 
spravodlivej transformácie s cieľom riešiť 
identifikované rozvojové potreby.

j) synergia a komplementarita s inými 
programami Únie a piliermi Mechanizmu 
spravodlivej transformácie s cieľom riešiť 
identifikované rozvojové potreby na území 
stanovenom v pláne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) jasný opis úlohy, ktorá sa očakáva 
od verejnej správy a verejných agentúr na 
podporu vykonávania plánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými 
stratégiami uvedenými v článku [23] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], s príslušnými 
stratégiami pre inteligentnú špecializáciu, 
NEKP a Európskym pilierom sociálnych 

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade so všetkými 
medzinárodnými, európskymi, národnými 
alebo regionálnymi cieľmi strategického 
plánovania, pokiaľ ide o ekologickú 
ochranu a zmierňovanie zmeny klímy, a 
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práv. opatreniami na podporu dôstojného 
zamestnania, lepšieho odmeňovania, 
investícií do univerzálnych a bezplatných 
verejných služieb a komplexnejších 
sociálnych prínosov a reakcií.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 430
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP, 
európskou zelenou dohodou, Európskym 
pilierom sociálnych práv, európskymi 
právnymi predpismi o klíme a cieľmi 
udržateľného rozvoja OSN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s príslušnými 
územnými stratégiami uvedenými v článku 
[23] nariadenia (EÚ) [nové VN], s 
príslušnými stratégiami pre inteligentnú 
špecializáciu, NEKP a Európskym pilierom 
sociálnych práv.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 432
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Z plánov spravodlivej 
transformácie územia sa vylučujú všetky 
verejné investície do infraštruktúry pre 
fosílne palivá a ponúkajú sa v nich 
príležitosť na ďalšie posilnenie miestnych 
hospodárstiev a krátkych hospodárskych 
trás. 
Členské štáty však môžu zahrnúť 
vnútroštátne financovanie takýchto 
činností do príslušných investičných 
plánov, ak je založené na úvahách o 
energetickej bezpečnosti alebo národnej 
bezpečnosti. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 a
Mechanizmus núdzovej žiadosti

V prípade udalostí spojených s prechodom 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
ktoré majú krátkodobé a negatívne 
dôsledky pre pracovníkov na 
ktoromkoľvek území členského štátu, 
môže príslušný členský štát požiadať o 
aktiváciu mechanizmu núdzovej žiadosti. 
Členský štát vysvetlí, prečo je podpora 
činností FST v súlade s článkom 4 ods. 2 
priamo spojená s jeho špecifickým 
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cieľom, ako sa stanovuje v článku 2, 
odôvodnená s cieľom zmierniť 
krátkodobé a negatívne účinky na 
pracovníkov. Komisia žiadosť preskúma, 
pričom náležite zohľadní jej naliehavosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Partnerstvo

1. V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 
.../... [nové VN] a s delegovaným 
nariadením (EÚ) č. 240/2014 každý 
členský štát zabezpečí zmysluplnú účasť 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti a iných 
príslušných alebo reprezentatívnych 
organizácií na plánovaní a vykonávaní 
opatrení podporovaných z FST. Takáto 
zmysluplná účasť musí byť inkluzívna a 
prístupná pre všetkých.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, 
východiskové hodnoty sa stanovujú na 
nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 
2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, 
východiskové hodnoty sa stanovujú na 
nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 
2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 
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2029 sú kumulatívne. Po tom, ako Komisia 
schváli žiadosť o zmenu programu 
predloženú podľa článku [14 ods. 2] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], sa cieľové 
hodnoty nebudú revidovať.

2029 sú kumulatívne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 na 
účely zmien prílohy III s cieľom vykonať 
potrebné úpravy v zozname ukazovateľov, 
ktoré sa majú použiť.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 437
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Tento článok sa uplatňuje v plnom 
súlade s právnymi predpismi Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi o 
ochrane údajov a bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) 
.../...[nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Finančné opravy

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 440
Stelios Kympouropoulos
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Komisia môže na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
vykonať finančné opravy v súlade s 
nariadením (EÚ) [nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, mala by 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
75 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
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účinnosť.
4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

vypúšťa sa

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 445
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 3 a článku 8 ods. 4 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 3 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi a uskutoční konzultácie 
so zainteresovanými stranami v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3 a článku 8 ods. 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 449
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Vykonávací akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 450
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Členské štáty budú čerpať prechodné 
obdobie do... [jeden rok od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
na prípravu a prijatie plánov spravodlivej 
transformácie územia. Počas uvedeného 
prechodného obdobia sú všetky členské 
štáty plne oprávnené podľa tohto 
nariadenia získať financovanie, ktoré 
Komisia nezohľadní pri rozhodovaní o 
zrušení záväzku alebo strate financovania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre každý členský štát sa finančné krytie 
určuje v súlade s týmito krokmi:

Pre každý členský štát sa finančné krytie 
určuje v súlade s týmito krokmi:

i) suma vo výške 6,5 miliardy EUR 
tvorená prostriedkami z Fondu na 
spravodlivú transformáciu sa medzi 
členské štáty delí takto:

Or. en

Odôvodnenie

Prevažná časť zdrojov z FST – 6,5 miliardy EUR – by sa mala alokovať podľa metódy 
výpočtu, ktorú navrhla Komisia. Zvyšná 1 miliarda EUR by sa však mala nasmerovať na tie 
členské štáty, ktoré do roku 2017 dosiahli výrazné zníženie svojich emisií skleníkových plynov 
aspoň o 30 %, čím presiahli cieľovú úroveň 20 % stratégie Európa 2020 o 150 %.

Pozmeňujúci návrh 452
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení, dopravy, budov, 
modifikovaného využívania pôdy a iných 
nezanedbateľných zdrojov v regiónoch na 
úrovni NUTS 2 a na úrovni NUTS 3, v 
ktorých uhlíková náročnosť vymedzená 
pomerom emisií skleníkových plynov z 
uvedených zdrojov nahlásených členskými 
štátmi v súlade s článkom 7 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
166/2006 v porovnaní s HDP príslušného 
regiónu dvojnásobne prevyšuje priemer 
EÚ27. Ak sa v danom členskom štáte v 
žiadnom z regiónov na úrovni NUTS 2 a 
na úrovni NUTS 3 táto úroveň neprekročí, 
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najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

vezmú sa do úvahy emisie skleníkových 
plynov z priemyselných zariadení v 
regióne na úrovni NUTS 2 a na úrovni 
NUTS 3 s najvyššou uhlíkovou 
náročnosťou (váha 39 %);

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
27 %);

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
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uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 3, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 3 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 3 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

V prílohe I je dôležité zhromažďovať čo najpresnejšie údaje. Preto by sme mali zachovať 
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odkazy na oblasti NUTS 3 namiesto NUTS 2, pretože by to mohlo viesť k tomu, že by niektoré 
regióny kompenzovali iné. Vzhľadom na obmedzený rozpočet by sme sa mali snažiť o čo 
najväčšiu presnosť.

Pozmeňujúci návrh 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 3, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 3 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 3 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Stelios Kympouropoulos
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Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu ako pomer k celkovej 
priemyselnej pracovnej sile každého 
regiónu (váha 33 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu a ďalších odvetviach, ktoré 
prechádzajú rekonverziou (váha 25 %);

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby 
uhlia, lignitu, roponosnej bridlice a 
rašeliny (váha 25 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli
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Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby a 
energetického využitia uhlia a lignitu (váha 
25 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 45 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 20 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) rýchlosť, akou sa členské štáty 
zaväzujú znížiť svoje emisie skleníkových 
plynov z čierneho alebo hnedého uhlia, 
ako sa uvádza v príslušných národných 
energetických a klimatických plánoch na 
rok 2030 (váha 5 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 25 %);

iii) zamestnanosť a uchádzači o 
zamestnanie zamestnaní alebo v minulosti 
zamestnaní v oblastiach činnosti, ktoré 
čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
v rámci priemyslu v regiónoch na úrovni 
NUTS 3 zohľadnená na účely bodu i) 
(váha 25 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 25 %);

iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 27 %);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 25 %);

iii) nezamestnanosť v regiónoch na 
úrovni NUTS 2 zohľadnená na účely bodu 
i) (váha 25 %);

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) podiel regiónov úrovne 2 NUTS, 
ktoré sa považujú za menej rozvinuté na 
účely politiky súdržnosti (váha 10 %);

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 467
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno a – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

va) rýchlosť, akou sa členské štáty 
zaväzujú znížiť svoje emisie skleníkových 
plynov z čierneho alebo hnedého uhlia, 
ako sa uvádza v príslušných národných 
energetických a klimatických plánoch na 
rok 2030 (váha 6 %);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých 
ostatných členských štátov. Podiely 
členských štátov sa zodpovedajúcim 
spôsobom prepočítajú;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých 
ostatných členských štátov. Podiely 
členských štátov sa zodpovedajúcim 
spôsobom prepočítajú;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR, respektíve 5 miliárd EUR pre 
členský štát, ktorý môže prostredníctvom 
jasných ukazovateľov odôvodniť, že má 
väčší podiel zraniteľných regiónov, v 
ktorých by prechod na environmentálne 
udržateľnú energetickú politiku spôsobil 
hmatateľné sociálno-hospodárske riziká, 
ako medián iných členských štátov. Sumy 
presahujúce 2 miliardy EUR na členský 
štát, respektíve 5 miliárd pre ťažko 
postihnuté členské štáty, sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 27 % 
základnej sumy uvedenej v článku 3 ods. 
2. Sumy presahujúce týchto 27 % na 
členský štát sa proporcionálne prerozdelia 
na alokácie všetkých ostatných členských 
štátov. Podiely členských štátov sa 
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zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 20% 
základnej sumy uvedenej v článku 2 ods. 
2. Sumy presahujúce týchto 27 % sa 
proporcionálne prerozdelia na alokácie 
všetkých ostatných členských štátov. 
Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 473
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podiely členských štátov 
vyplývajúce z uplatňovania písmena b) sa 
upravia záporne alebo kladne o koeficient, 
ktorý predstavuje 1,5-násobok rozdielu, o 
ktorý HND na obyvateľa daného členského 
štátu (meraný paritou kúpnej sily) v období 
2015 – 2017 prevyšuje alebo nedosahuje 
priemer HND na obyvateľa členských 
štátov EÚ27 (priemer vyjadrený ako 100 
%);

c) podiely členských štátov 
vyplývajúce z uplatňovania písmena b) sa 
upravia záporne alebo kladne o koeficient, 
ktorý predstavuje 1,5-násobok rozdielu, o 
ktorý najnovší HND na obyvateľa daného 
členského štátu (meraný paritou kúpnej 
sily) prevyšuje alebo nedosahuje priemer 
HND na obyvateľa členských štátov EÚ27 
(priemer vyjadrený ako 100 %);

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Príloha XVII – odsek 1 – písmeno c – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto úprava sa nevzťahuje na členské 
štáty, v prípade ktorých bola maximálna 
suma alokácie ohraničená v súlade s 
písmenom b).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno c – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto úprava sa nevzťahuje na členské 
štáty, v prípade ktorých bola maximálna 
suma alokácie ohraničená v súlade s 
písmenom b).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sumy, ktoré majú zabezpečiť minimálnu 
intenzitu pomoci, sa proporcionálne 
odpočítajú od alokácií všetkých ostatných 
členských štátov okrem tých, pre ktoré 
bola maximálna suma alokácie 

Sumy presahujúce týchto 27 % na členský 
štát sa proporcionálne prerozdelia na 
alokácie všetkých ostatných členských 
štátov.
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ohraničená v súlade s písmenom b).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) obyvateľstvo, ktoré obýva ostrovné 
alebo horské oblasti odkázané na 
autonómnu výrobu elektriny z 
generátorov fungujúcich na motorovú 
naftu alebo benzín (váha 2 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

II. Zvyšná 1 miliarda EUR zo zdrojov 
Fondu na spravodlivú transformáciu by 
mala slúžiť ako kompenzačný 
mechanizmus pre členské štáty, ktoré do 
roku 2017 dosiahli aspoň 30 % zníženie 
hrubých emisií skleníkových plynov na 
základe svojich vnútroštátnych inventárov 
v porovnaní s úrovňami emisií z roku 
1990, čím by prekonali cieľ stratégie 
Európa 2020 týkajúci sa znižovania emisií 
minimálne o 150 %. 1 miliarda EUR sa 
rozdelí medzi tieto členské štáty na 
základe pomeru ich hrubých emisií 
skleníkových plynov do roku 2017.

Or. en
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Odôvodnenie

The proposal of the Commission does not take into account previous emission reduction 
efforts, thus allocating a lower share of the resources to early achiever Member States. At the 
same time, it favours Member States that have not demonstrated such achievements. By 
introducing a compensation mechanism, the current amendment aims at rebalancing this 
rather unjust feature of the proposal. The compensation mechanism would provide additional 
resources for nine Member States, out of which eight are amongst the poorest ones in the EU. 
It needs to be noted that, under the current amendment, Poland’s allocation would be 
maintained at the maximum amount of 2 billion EUR, in accordance with Annex I - 
paragraph 1 - point (b).

Pozmeňujúci návrh 479
Andrea Caroppo

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Referencia: článok 7 ods. 2 písm. a) vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh  480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 – bod 1.1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Andrea Caroppo

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.1. Načrtnutie očakávaného procesu 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v súlade s cieľmi národných 
energetických a klimatických plánov a 
iných existujúcich plánov transformácie s 
harmonogramom ukončenia alebo 
obmedzenia činností, ako je ťažba uhlia a 
lignitu alebo výroba elektriny z uhlia

1.1. Načrtnutie očakávaného procesu 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v súlade s cieľmi existujúcich 
plánov transformácie s harmonogramom 
ukončenia alebo obmedzenia činností, ako je 
ťažba uhlia a lignitu alebo výroba elektriny 
z uhlia
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Referencia: článok 7 ods. 2 písm. b) Referencia: článok 7 ods. 2 písm. b)

1.2 Identifikácia území, ktoré budú podľa 
očakávaní najviac postihnuté, a 
odôvodnenie tohto výberu spolu so 
zodpovedajúcim odhadom vplyvov na 
hospodárstvo a zamestnanosť na základe 
poslednej verzie NEKP.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 482
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. b) – bod 1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2 Identifikácia území, ktoré budú podľa 
očakávaní najviac postihnuté, a 
odôvodnenie tohto výberu spolu so 
zodpovedajúcim odhadom vplyvov na 
hospodárstvo a zamestnanosť na základe 
náčrtu uvedeného v oddiele 1.1

1.2 Identifikácia území, odvetví a komunít, 
ktoré budú podľa očakávaní najviac 
postihnuté, a odôvodnenie tohto výberu 
spolu so zodpovedajúcim odhadom 
vplyvov na hospodárstvo a zamestnanosť 
na základe náčrtu uvedeného v oddiele 1.1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1. Posúdenie hospodárskeho, 
sociálneho a územného vplyvu prechodu 

2.1. Posúdenie hospodárskeho, 
sociálneho, územného a odvetvového 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
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na klimaticky neutrálne hospodárstvo hospodárstvo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.2 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. d) – tabuľka – 
zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ciele a výsledky očakávané na 
základe implementácie priority FST.

– ciele a výsledky očakávané na 
základe implementácie priority FST 
vrátane dobrých životných podmienok 
dotknutých miestnych komunít a 
pracovníkov s osobitným dôrazom na 
dlhodobú nezamestnanosť, chudobu 
pracujúcich a osoby hľadajúce prvé 
zamestnanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh  485
Radka Maxová

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.4 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. h) a referencia: 
Článok 7 ods. 2 písm. i) – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. h) vypúšťa sa
Vyplniť len v prípade, ak sa podpora 
poskytuje na produktívne investície 
podnikom, ktoré nie sú MSP:
– vyčerpávajúci zoznam takýchto operácií 
a podnikov a pri každom z nich 
odôvodnenie potreby takejto podpory 
prostredníctvom analýzy nedostatkov, 
ktorá preukáže, že očakávaný počet 
zaniknutých pracovných miest by prevýšil 
očakávaný počet pracovných miest 
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vytvorených v prípade neuskutočnenia 
tejto investície
Referencia: článok 7 ods. 2 písm. i)
Vyplniť len v prípade, ak sa podpora 
poskytuje na investície na zníženie emisií 
skleníkových plynov z činností uvedených 
v prílohe I k smernici 2003/87/ES:
– vyčerpávajúci zoznam operácií, ktoré sa 
majú podporiť, a odôvodnenie, že 
prispievajú k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov na úroveň nižšiu ako príslušné 
referenčné hodnoty používané na 
bezodplatné prideľovanie podľa smernice 
2003/87/ES, a za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – podbod 3.1 – tabuľka – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

–- opatrenia na zapojenie partnerov do 
prípravy, implementácie, monitorovania a 
hodnotenia plánu spravodlivej 
transformácie územia,

–- opatrenia na zapojenie partnerov v 
súlade s európskym kódexom správania 
pre partnerstvo v rámci európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(CDR 240/2014) vrátane MVO, 
odborových organizácií a iných 
zainteresovaných strán do prípravy, 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
plánu spravodlivej transformácie územia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – podbod 3.1 – tabuľka – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– výsledok verejnej konzultácie. – výsledok verejnej konzultácie v 
súlade s európskym kódexom správania 
pre partnerstvo v rámci európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(CDR 240/2014).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – podbod 3.3 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán alebo orgány zodpovedné za 
koordináciu a monitorovanie 
implementácie plánu a ich úloha

Orgán alebo orgány zodpovedné za 
koordináciu a monitorovanie vykonávania 
plánu a za ich úlohu v súlade s európskym 
kódexom správania pre partnerstvo v 
rámci európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (CDR 240/2014).

Or. en


