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Pozmeňujúci návrh 675
Kateřina Konečná

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 % istiny. 
Sumy presahujúce týchto 20 % na členský 
štát sa proporcionálne prerozdelia na 
alokácie všetkých ostatných členských 
štátov. Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 676
Sándor Rónai

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1.1

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 národných 
energetických a klimatických plánov a 
iných existujúcich plánov transformácie s 
harmonogramom ukončenia všetkých 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ako sú činnosti 
súvisiace s výrobou elektriny založenou na 
fosílnych palivách

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Pär Holmgren
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Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1.1

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, 
environmentálne udržateľné obehové 
hospodárstvo, ktoré je v plnom rozsahu 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie a v ktorom sa vysoko efektívne 
využívajú zdroje a energia, najneskôr do 
roku 2040, v súlade so záväzkom Únie a 
členských štátov obmedziť globálny 
nárast teploty na 1,5 °C v porovnaní 
s hodnotami predindustriálneho obdobia 
a s cieľmi národných energetických a 
klimatických plánov a iných existujúcich 
plánov transformácie s právne záväzným 
harmonogramom ukončenia činností, ktoré 
nie sú v súlade so záväzkom Únie a 
členských štátov podľa Parížskej dohody, 
ako sú všetky činnosti súvisiace s ťažbou 
uhlia a lignitu alebo výrobou elektriny z 
fosílnych palív

Or. en

Pozmeňujúci návrh 678
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – 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 osôb a 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

Or. en



AM\1206590SK.docx 5/14 PE650.633v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 679
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4 – Referencia: Článok 7 odsek 2 písmeno d)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- potreby v oblasti rozvoja na 
riešenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie,

- potreby v oblasti rozvoja na 
odstránenie škôd vyplývajúcich z 
transformácie,

- ciele a výsledky očakávané na 
základe implementácie priority FST.

- ciele a výsledky očakávané na 
základe implementácie priority FST.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 680
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4 – Referencia: Článok 7 odsek 2 písmeno g)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- typy plánovaných operácií a ich 
očakávaný príspevok k zmierneniu vplyvu 
klimatickej transformácie

- typy plánovaných operácií a ich 
očakávaný príspevok k zmierneniu škôd v 
dôsledku prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo

Or. it

Pozmeňujúci návrh 681
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4 – Referencia: Článok 7 odsek 2 písmeno h)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyplniť len v prípade, ak sa podpora Vyplniť len v prípade, ak sa podpora 
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poskytuje na produktívne investície 
podnikom, ktoré nie sú MSP:

poskytuje na produktívne investície 
podnikom, ktoré nie sú mikropodnikmi ani 
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 
vytvorených v prípade neuskutočnenia tejto 
investície

- orientačný zoznam takýchto 
operácií a podnikov spolu s odôvodnením 
potreby takejto podpory prostredníctvom 
analýzy nedostatkov, ktorá preukáže, že 
očakávaná bilancia pracovných miest by 
bola v prípade neuskutočnenia tejto 
investície negatívna

Or. it

Pozmeňujúci návrh 682
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4 – Referencia: Článok 7 odsek 2 písmeno i)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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:

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

- orientačný zoznam operácií, ktoré 
sa majú podporiť, a odôvodnenie, že 
prispievajú k dodržiavaniu príslušných 
referenčných hodnôt používaných na 
bezodplatné prideľovanie podľa smernice 
2003/87/ES a k tomu, aby bilancia 
pracovných miest nebola negatívna

Or. it

Pozmeňujúci návrh 683
Sándor Rónai
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Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4 – Referencia: Článok 7 odsek 2 písmeno i)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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: 

vypúšťa sa

- 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 684
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4 – Referencia: Článok 7 odsek 2 písmeno i)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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: 

vypúšťa sa

- 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 
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2003/87/ES, a za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest

Or. en

Pozmeňujúci návrh 685
Sándor Rónai

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4 – Referencia: Článok 7 odsek 2 písmeno j)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- synergie a komplementarita 
plánovaných operácií s inými programami 
v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu (podpora procesu 
transformácie), s inými finančnými 
nástrojmi (fond Únie na modernizáciu 
obchodovania s emisiami) a inými piliermi 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
(osobitná schéma v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor zriadený v spolupráci s Európskou 
investičnou bankou) s cieľom riešiť 
identifikované investičné potreby

- synergie a komplementarita 
plánovaných operácií s inými programami 
v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu (podpora procesu 
transformácie) a inými piliermi 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
(osobitná schéma v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor zriadený v spolupráci s Európskou 
investičnou bankou) s cieľom riešiť 
identifikované investičné potreby

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Sándor Rónai

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 3 – bod 3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

- opatrenia na zapojenie partnerov do 
prípravy, implementácie, monitorovania a 
hodnotenia plánu spravodlivej 
transformácie územia vrátane 
zúčastnených organizácií občianskej 
spoločnosti a spôsobu konzultácií so 
zástupcami komunít a ich zapojenia do 
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procesu plánovania, a to pred 
vypracovaním programových dokumentov 
a po ich vypracovaní,

- výsledok verejnej konzultácie. - výsledok verejnej konzultácie a 
opis toho, ako sa tento výsledok zohľadnil 
v konečnej verzii plánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 3 – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

opatrenia na zapojenie zástupcov komunít, 
organizácií občianskej spoločnosti, 
odborových zväzov a všetkých ďalších 
príslušných zainteresovaných strán do 
prípravy, implementácie, monitorovania a 
hodnotenia plánu spravodlivej 
transformácie územia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 688
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Príloha III – Výstupy – RCO01 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

RCO01 a – stratené a novovytvorené 
podniky

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 689
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Príloha III – Výstupy – RCO01 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

RCO01 b – HDP/strop na danom území

Or. en

Pozmeňujúci návrh 690
Sándor Rónai

Návrh nariadenia
Príloha III – Výstupy – RCO120

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

RCO 120 – podniky podporované na 
dosiahnutie zníženia emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 691
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Príloha III – Výsledky – RCR01 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

RCR01 a – rozdiel medzi stratou a tvorbou 
pracovných miest

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 692
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Príloha III – Výsledky – RCR01 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

RCR01 b – zvýšenie HDP/stropu na 
danom území

Or. en

Pozmeňujúci návrh 693
Sándor Rónai

Návrh nariadenia
Príloha III – Výsledky – RCR29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

RCR 29 – odhadované emisie 
skleníkových plynov z činností uvedených 
v prílohe I k smernici 2003/87/ES v 
podporovaných podnikoch

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 694
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Príloha III – podnadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE 
VÝSTUPU V RÁMCI REGIONÁLNEJ 
POLITIKY (RCO) A SPOLOČNÉ 
UKAZOVATELE VÝSLEDKU V RÁMCI 
REGIONÁLNEJ POLITIKY (RCR) PRE 
FOND NA SPRAVODLIVÚ 

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE 
VÝSTUPU V RÁMCI REGIONÁLNEJ 
POLITIKY (RCO) PRE FOND NA 
SPRAVODLIVÚ TRANSFORMÁCIU2
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TRANSFORMÁCIU2

2 Z dôvodu prehľadnosti sú ukazovatele 
zoskupené tak, aby umožňovali ľahšie 
zosúladenie s ukazovateľmi zahrnutými v 
iných špecifických nariadeniach pre 
jednotlivé fondy politiky súdržnosti.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Ukazovatele výsledkov nezávisia len od intervencií, ale aj od iných faktorov. Všetky 
ukazovatele výsledkov by sa preto mali vyňať z prílohy III.

Pozmeňujúci návrh 695
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Príloha III – výsledky

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

RCR01 – vytvorené pracovné miesta v 
podporovaných subjektoch

vypúšťa sa

RCR 02 – súkromné investície v rovnakej 
výške ako verejná podpora (z toho: granty, 
finančné nástroje)

RCR 03 – MSP, ktoré zavádzajú inovácie 
produktov alebo procesov

RCR 04 – MSP, ktoré zavádzajú 
marketingové alebo organizačné inovácie

RCR 05 – MSP, ktoré interne inovujú

RCR 06 – patentové prihlášky podané na 
Európsky patentový úrad

RCR 29 – odhadované emisie 
skleníkových plynov z činností uvedených 
v prílohe I k smernici 2003/87/ES v 
podporovaných podnikoch

RCR 11 – používatelia nových verejných 
digitálnych služieb a aplikácií

RCR 12 – používatelia nových digitálnych 
produktov, služieb a aplikácii, ktoré 
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vyvinuli podniky

RCR 17 – trojročné podniky prežívajúce na 
trhu

RCR 18 – MSP využívajúce služby 
inkubácie jeden rok po vytvorení 
podnikateľského inkubátora

RCR 97 – učňovská príprava podporovaná 
v MSP

RCR 98 – zamestnanci MSP, ktorí ukončili 
ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu 
(podľa typu zručností: technické, riadiace, 
podnikateľské, zelené, iné)

RCR 31 – celková vyrobená energia z 
obnoviteľných zdrojov (z toho: elektrická, 
tepelná)

RCR 32 – energia z obnoviteľných 
zdrojov: kapacita pripojená k sieti 
(prevádzková)

RCR 46 – populácia využívajúca 
recykláciu odpadu a malé systémy 
nakladania s odpadom 

RCR 47 – recyklovaný odpad

RCR 48 – recyklovaný odpad využívaný 
ako surovina 

RCR 49 – zhodnotený odpad

RCR 50 – populácia, ktorá využíva 
opatrenia týkajúce sa kvality ovzdušia

RCR 52 – rekultivovaná pôda využívaná 
na zelené oblasti, sociálne bývanie, 
ekonomické alebo komunitné činnosti 

RCR 200 – účastníci, ktorí sú v čase 
odchodu zapojení do hľadania práce,

RCR 201 – účastníci, ktorí sú v čase 
odchodu v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy,

RCR 202 – účastníci, ktorí v čase odchodu 
získavajú kvalifikáciu,

RCR 203 – účastníci, ktorí sú v čase 
odchodu zamestnaní, a to aj samostatne 
zárobkovo činní.
2 Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa 
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pohlavia. Ak určité výsledky nie sú možné, 
nie je potrebné zbierať a nahlasovať údaje 
za tieto ukazovatele výsledku. Ak sa údaje 
zbierajú z registrov, členské štáty nemusia 
zosúladiť spoločne dohodnuté vymedzenia 
a môžu používať vnútroštátne vymedzenia.

Or. es

Odôvodnenie

Ukazovatele výsledkov nezávisia len od intervencií, ale aj od iných faktorov. Všetky 
ukazovatele výsledkov by sa preto mali vyňať z prílohy III.

Pozmeňujúci návrh 696
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Príloha III – Výstupy – RCO39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

RCO 39 – inštalované systémy na 
monitorovanie znečistenia ovzdušia za 
účastníkov 3 4:

RCO 39 – inštalované systémy na 
monitorovanie znečistenia ovzdušia za 
účastníkov 3 4:

3 Uvádzajú sa všetky ukazovatele výstupu 
a výsledku týkajúce sa účastníkov.

3 Uvádzajú sa všetky ukazovatele výstupu 
týkajúce sa účastníkov.

4 Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa 
pohlavia (muži/ženy – nebinárne osoby). 
Ak určité výsledky nie sú možné, nie je 
potrebné zbierať a nahlasovať údaje za 
tieto ukazovatele výsledku. Ak sa údaje 
zbierajú z registrov, členské štáty nemusia 
zosúladiť spoločne dohodnuté vymedzenia 
a môžu používať vnútroštátne vymedzenia.

4 Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa 
pohlavia (muži/ženy – nebinárne osoby). 
Ak sa údaje zbierajú z registrov, členské 
štáty nemusia zosúladiť spoločne 
dohodnuté vymedzenia a môžu používať 
vnútroštátne vymedzenia.

Or. es

Odôvodnenie

Ukazovatele výsledkov nezávisia len od intervencií, ale aj od iných faktorov. Všetky 
ukazovatele výsledkov by sa preto mali vyňať z prílohy III.


