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Pozmeňujúci návrh 38
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 175 
tretí odsek,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 175 
tretí odsek, článok 192 ods. 1, článok 194 
ods. 1 a článok 194 ods. 2,

Or. en

Odôvodnenie

Do rozsahu pôsobnosti patria aj ciele týkajúce sa energetickej efektívnosti a životného 
prostredia, pretože Fond na spravodlivú transformáciu podporuje environmentálne ciele, ako 
je obnova pôdy a zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 39
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 175 
tretí odsek,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 175 
tretí odsek a článok 194 ods. 2, článok 192 
ods. 1, článok 194 ods. 1 a článok 194 
ods. 2,

Or. en

Odôvodnenie

Do rozsahu pôsobnosti Fondu na spravodlivú transformáciu patrí nielen hospodárska, 
sociálna a územná súdržnosť (podľa článku 175), ale aj činnosti súvisiace so životným 
prostredím (t. j. článok 192 ods. 1 ZFEÚ), ako sú investície do regenerácie a dekontaminácie 
lokalít alebo obnovy pôdy, a s energetickou neutralitou/klimatickou neutralitou (t. j. článok 
194 ods. 1 a článok 194 ods. 2 ZFEÚ), ako sú investície do zavádzania technológií čistej 
energie, energie z obnoviteľných zdrojov alebo energetickej efektívnosti.
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Pozmeňujúci návrh 40
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 175 
tretí odsek,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 175 
tretí odsek, článok 192 ods. 1, článok 194 
ods. 1 a článok 194 ods. 2,

Or. en

Odôvodnenie

Do rozsahu podpory Fondu na spravodlivú transformáciu patria aj opatrenia týkajúce sa 
cieľa v oblasti životného prostredia (článok 192), ako aj riešenie sociálnych a hospodárskych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo vrátane opatrení v rámci podpory, 
ktorá presadzuje zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť 
(článok 194).

Pozmeňujúci návrh 41
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v oznámení o európskom ekologickom 
dohovore11 a je súčasťou investičného 
plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa 
poskytuje vyhradené financovanie v rámci 

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody, najmä cieľa 
obmedziť zvyšovanie teploty na 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnymi úrovňami 
a cieľov Organizácie Spojených národov 
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na environmentálne a sociálne udržateľné 
ciele. Týmto nariadením sa vykonáva jedna 
z priorít stanovených v oznámení 
o európskej zelenej dohode11 a je súčasťou 
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Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

investičného plánu pre udržateľnú 
Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené 
financovanie v rámci Mechanizmu 
spravodlivej transformácie v kontexte 
politiky súdržnosti na podporu území Únie 
a jej obyvateľov, najmä tých 
najzraniteľnejších, pri riešení 
hospodárskych a sociálnych výziev 
spojených s prechodom na klimaticky 
neutrálne a environmentálne udržateľné 
obehové hospodárstvo, v ktorom sa 
efektívne využívajú zdroje a energia 
a ktoré je v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, v čo 
najskoršom horizonte, najneskôr však do 
roku 2040, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami 
prostredníctvom riešení inšpirovaných 
prírodou a v ktorom sú prírodný kapitál 
Únie a zdravie a blaho ľudí chránené a 
posilňované v rámci hraníc možností 
planéty.

_________________ _________________
11COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12COM(2020) 21, 14.1.2020. 12COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, a to 

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

sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených v 
oznámení o európskej zelenej dohode11 a 
je súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo a zároveň zabrániť 
zhoršovaniu životného prostredia a 
výraznému poškodzovaniu ekosystémov, v 
ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie 
skleníkových plynov kompenzujú 
rovnocennými absorpciami, v ktorom sa 
obmedzuje čerpanie zdrojov a produkcia 
emisií, v ktorom je efektívnosť zdrojov 
desaťkrát vyššia ako súčasná úroveň a v 
ktorom sa vzniku odpadu zabraňuje už pri 
navrhovaní výrobkov.

_________________ _________________
11COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12COM(2020) 21, 14.1.2020. 12COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, a to 

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody v záujme 
obmedzenia zvyšovania globálnej teploty 
na menej ako 1,5 °C a cieľov Organizácie 
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sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v oznámení o európskom ekologickom 
dohovore11 a je súčasťou investičného 
plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa 
poskytuje vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

Spojených národov v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja, a to sústredením 
finančných prostriedkov Únie na 
ekologické ciele, ako aj Európsky pilier 
sociálnych práv. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v oznámení o európskej zelenej dohode11 
a je súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
výziev spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, v čo 
najskoršom horizonte, najneskôr však do 
roku 2050, a podporovať a sprevádzať 
regióny a obyvateľov Únie podporou 
v sociálnej oblasti, na trhu práce 
a v hospodárskej oblasti.

_________________ _________________
11COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12COM(2020) 21, 14.1.2020. 12COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 

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

národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
udržateľné, klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo, v ktorom sa 
akékoľvek zostatkové emisie skleníkových 
plynov kompenzujú rovnocennými 
absorpciami a zdroje sa využívajú 
udržateľným spôsobom.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 45
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v oznámení o európskom ekologickom 

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v oznámení o európskej zelenej dohode11 
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dohovore11 a je súčasťou investičného 
plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa 
poskytuje vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

a je súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami, 
najmä prostredníctvom posilňovania 
prírodných zachytávačov uhlíka.

_________________ _________________
11COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12COM(2020) 21, 14.1.2020. 12COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

nákladov spojených s ekologickým 
prechodom na obehové hospodárstvo s 
nulovými emisiami uhlíka;

_________________ _________________
11COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12COM(2020) 21, 14.1.2020. 12COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Odôvodnenie

Do roku 2050 potrebujeme viac ako len uhlíkovú neutralitu. Ekologický prechod spočíva 
v premene našich hospodárstiev na hospodárstva s nulovými emisiami uhlíka, ktoré sú 
v súlade s prírodou.

Pozmeňujúci návrh 47
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) Týmto nariadením sa implementuje 
jedna z priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami. 
Okrem toho musí toto nariadenie vo 
významnej miere prispieť k nevyhnutným 
opatreniam proti silnej a náhlej deflácii, 
ktorej bude EÚ čeliť v dôsledku pandémie 
COVID-19, pričom osobitný zreteľ treba 
venovať najviac zasiahnutým 
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neutrálne a obehové hospodárstvo, v 
ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie 
skleníkových plynov kompenzujú 
rovnocennými absorpciami.

hospodárskym odvetviam a regiónom.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 48
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v oznámení o európskej zelenej dohode11 
a je súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
výziev spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050, 
v ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie 
skleníkových plynov kompenzujú 
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kompenzujú rovnocennými absorpciami. rovnocennými absorpciami.

_________________ _________________
11COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12COM(2020) 21, 14.1.2020. 12COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v oznámení o európskej zelenej dohode11 
a je súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a intenzívnejšie 
obehové hospodárstvo do roku 2050, 
v ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie 
skleníkových plynov kompenzujú 
rovnocennými absorpciami.

_________________ _________________
11COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12COM(2020) 21, 14.1.2020. 12COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Pozmeňujúci návrh 50
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V dlhodobej stratégii EÚ v oblasti 
klímy sa zohľadňujú scenáre našich 
opatrení v oblasti energetiky a klímy, v 
rámci ktorých sektor lesného 
hospodárstva EÚ poskytuje celkovo 60 až 
65 Mtoe dreva na výrobu energie. Keďže 
sa už využívanie tohto obmedzeného 
zdroja na energetické účely výrazne 
presiahlo a závisia od neho milióny 
pracovných miest, podpora z Fondu na 
spravodlivú transformáciu by sa nemala 
primárne zameriavať na konverziu 
biomasy (z uhlia alebo dreva). Spaľovanie 
guľatiny sa musí obmedziť na absolútne 
minimum a nesmú sa naň vynakladať 
žiadne finančné prostriedky z EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Spravodlivá transformácia by sa 
mala prijať a vykonávať v súlade so 
zásadou „nespôsobovať žiadne škody“ 
vychádzajúcou zo zelenej dohody 
a nemala by zvyšovať tlak na svetové, ani 
európske lesy. Investície sú oprávnené len 
vtedy, ak správa o udržateľnosti biomasy 
a štúdia uskutočniteľnosti potvrdia 
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dostupnosť existujúcich tokov odpadovej 
biomasy na podporu kapacity príslušnej 
operácie a nepreukážu negatívny vplyv na 
drevospracujúce odvetvia, biodiverzitu, 
zachytávanie uhlíka pri využívaní pôdy, 
zmeny využívania pôdy a lesné 
hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo, v ktorom sa 
efektívne využívajú zdroje a energia 
a ktoré je v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov 
politiky Únie. Podľa prieskumu 
Európskej investičnej banky (EIB) 
o klíme z roku 2019 82 % občanov Únie 
požaduje osobitnú finančnú podporu na 
energetickú transformáciu. Európska rada 
12. decembra 2019 schválila cieľ 
dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia 
predstavuje výzvy, ktoré by sa mohli v 
strednodobom a dlhodobom horizonte 
zmeniť na príležitosti pre všetkých, pokiaľ 
sa navrhnú sociálne spravodlivým 
spôsobom. Nie všetky regióny a členské 
štáty začínajú svoju nevyhnutnú 
a nanajvýš naliehavú transformáciu 
z rovnakej štartovacej pozície alebo majú 
rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už 
dosiahli väčší pokrok než iné, pričom 
transformácia prináša hlbšie sociálne 
a hospodárske dôsledky a dôsledky pre trh 
práce pre tie regióny a ich obyvateľov, 
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súdržnosti. ktoré sú v značnej miere závislé od 
fosílnych palív, najmä zemného plynu, 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, a/alebo od 
priemyselných odvetví spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov 
a ľudí, ktorí v týchto regiónoch žijú. 
Mnohé z týchto regiónov patria medzi 
najprosperujúcejšie v ich príslušných 
členských štátoch, čelia však riziku 
vážneho hospodárskeho a sociálneho 
úpadku, pokiaľ sa prechod nebude riadiť 
správne. Takáto situácia nielenže vytvára 
riziko, že transformácia bude v Únii 
prebiehať rôznym tempom, pokiaľ ide 
o opatrenia v oblasti klímy, ale aj že budú 
narastať rozdiely medzi regiónmi na úkor 
cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti. Preto je mimoriadne dôležité 
urýchlene podporiť regióny a aktérov, 
ktorých prínos je kľúčový na 
zabezpečenie rýchlej a spravodlivej 
transformácie v súlade s cieľmi Únie v 
oblasti klímy, aby nedošlo k prehĺbeniu 
týchto rozdielov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(2) Prechod na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo predstavuje jeden 
z najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Na dosiahnutie týchto cieľov je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby referenčné 
hodnoty a ukazovatele na meranie 
pokroku programov financovaných z FST 
boli na správnej úrovni ambícií 
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nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia 
v oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

zameraných na dosiahnutie tohto zámeru. 
To si vyžaduje nelineárne, exponenciálne 
zlepšenia v úsilí o prechod a prístup 
spätného stanovenia postupu založený na 
vede s cieľom zvýšiť úroveň ambícií, aby 
sa zabránilo nenávratným investíciám 
a efektu zablokovania v rámci 
hospodárstva. Hoci boj proti zmene klímy 
a zhoršovaniu životného prostredia bude 
z dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia 
v oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 

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

v strednodobom horizonte sociálno-
hospodárske nevýhody, a preto bude mať 
nie vždy pozitívny vplyv na životné 
prostredie. Okrem toho s prihliadnutím na 
to, že pandémia COVID-19 spôsobí 
hlbokú recesiu, a v prípade nedostatku 
primeraných menových politík ECB 
dlhodobú defláciu, bolo by najvhodnejšie 
zmierniť procyklický účinok politík Únie 
v oblasti klímy a odložiť dosiahnutie cieľa 
schváleného Európskou radou na dátum, 
ktorý sa stanoví neskôr. Navyše nie všetky 
regióny a členské štáty začínajú svoju 
nevyhnutnú a nanajvýš naliehavú 
transformáciu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 55
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden 
z najdôležitejších cieľov politiky Únie. 

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

politiky Únie. Európska rada 12. decembra 
2019 schválila cieľ dosiahnuť do roku 
2050 klimaticky neutrálnu Úniu v súlade 
s cieľmi Parížskej dohody. Hoci boj proti 
zmene klímy a zhoršovaniu životného 
prostredia bude z dlhodobého hľadiska 
prínosom pre všetkých a v strednodobom 
horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre 
všetkých, nie všetky regióny a členské 
štáty začínajú svoju transformáciu 
z rovnakej štartovacej pozície alebo majú 
rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už 
dosiahli väčší pokrok než iné, pričom 
transformácia prináša hlbšie sociálne 
a hospodárske dôsledky pre tie regióny, 
ktoré sú v značnej miere závislé od 
fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice, 
alebo od priemyselných odvetví spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia 
v oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti. Z tohto dôvodu musí mať 
Fond na spravodlivú transformáciu 
dvojaký cieľ, a to v prvom rade zaoberať 
sa sociálno-ekonomickými vplyvmi 
ekologickej transformácie na obehové 
hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka 
a následne riešiť sociálno-ekonomické 
nerovnosti v postihnutých regiónoch.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie dvojakého cieľa.

Pozmeňujúci návrh 56
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 57
Esther de Lange, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

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

(2) Prechod na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo predstavuje jeden 
z najdôležitejších politických cieľov 
politiky Únie, hoci pandémia COVID-19 
bude mať na tento cieľ významný vplyv. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu, pričom jeden členský štát 
uviedol, že sa k tomuto cieľu nemôže 
zaviazať. Hoci boj proti zmene klímy 
a zhoršovaniu životného prostredia 
prinesie z dlhodobého hľadiska výhody 
a v strednodobom horizonte poskytne 
príležitosti a výzvy pre všetkých, nie 
všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, ako aj z rašeliny 
alebo roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia 
v oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 59
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo predstavuje jeden 
z najdôležitejších cieľov politiky Únie. 

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

využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
predstavuje novú sociálno-ekonomickú 
stratégiu rozvoja Únie. Európska rada 12. 
decembra 2019 schválila cieľ dosiahnuť do 
roku 2050 klimaticky neutrálnu Úniu, 
ktorým môže prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody. Hoci boj proti 
zmene klímy a zhoršovaniu životného 
prostredia bude z dlhodobého hľadiska 
prínosom pre všetkých a v strednodobom 
horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre 
všetkých, nie všetky územia a ich 
obyvatelia začínajú svoju transformáciu 
z rovnakej štartovacej pozície alebo majú 
rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už 
dosiahli väčší pokrok než iné, pričom 
transformácia prináša hlbšie sociálne 
a hospodárske dôsledky pre tie územia a 
obyvateľov, ktoré sú v značnej miere 
závislé od fosílnych palív, najmä čierneho 
a hnedého uhlia, rašeliny alebo roponosnej 
bridlice, alebo od priemyselných odvetví 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov. Takáto situácia 
nielenže vytvára riziko, že transformácia 
bude v Únii prebiehať rôznym tempom, 
pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale 
aj že budú narastať rozdiely medzi 
územiami a obyvateľmi, ako aj v rámci 
nich, na úkor cieľov sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo predstavuje jeden 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo predstavuje jeden 
z najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 

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

dohody. Hoci boj proti zmene klímy 
a zhoršovaniu životného prostredia bude 
z dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Transformácia v regiónoch 
s vysokou produkciou energie z fosílnych 
palív by sa nemala unáhliť formou 
prechodu na opatrenia a používanie 
technológií, ktoré môžu viesť 
k zhoršovaniu životného prostredia, 
oslabovaniu obehovosti a kaskádovému 
využívaniu. Pri transformácii by mali mať 
kľúčový význam technologické know-
how, riešenia bez negatívnych následkov 
a investície do opatrení na úsporu energie 
a energetickej efektívnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Uhoľné regióny a rašeliniská nie sú špecifické len zo sociálneho hľadiska. Pri nahrádzaní 
výroby energie zo znečisťujúcich zdrojov nemožno vychádzať zo zdanlivo jednoduchých 
riešení, ktoré prispejú k zhoršeniu životného prostredia, aj napriek tomu, že k zhoršeniu z 
klimatického hľadiska v niektorých prípadoch dôjde.

Pozmeňujúci návrh 62
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 63
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



PE650.732v02-00 26/187 AM\1206566SK.docx

SK

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nulové znečistenie a netoxické materiálové cykly/obehové hospodárstvo sú súčasťou cieľov 
zelenej dohody.

Pozmeňujúci návrh 64
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť inkluzívna a spoločensky 
prijateľná pre všetkých, musí znižovať 
rozdiely, udržiavať a rozvíjať miestne 
konkurenčné výhody a zabezpečiť, aby sa 
pri nej na nikoho nezabudlo. Únia aj 
členské štáty, ako aj rôzni regionálni a 
miestni aktéri by preto mali od začiatku 
zohľadniť jej sociálne, hospodárske 
dôsledky a dôsledky pre pracovný trh 
a zaviesť všetky možné nástroje na 
zmiernenie nepriaznivých a posilnenie 
priaznivých dôsledkov, napríklad 
vytváraním nových, dôstojných a 
udržateľných pracovných miest alebo 
zlepšením kvality ovzdušia. Rozpočet Únie 
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zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske, environmentálne a sociálne 
dôsledky a zaviesť všetky možné nástroje 
na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov. 
Okrem toho by mali zabezpečiť, aby sa 
investície zameriavali na hospodárske 
činnosti, ktoré majú najväčší pozitívny 
vplyv na životné prostredie a poskytujú 
miestnym hospodárstvam životaschopnú 
dlhodobú víziu a vyhliadky na 
zamestnanosť v budúcnosti. Zásady 
podmienenosti rozpočtu Únie zohrávajú 
v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

klimatické dôsledky a zaviesť všetky 
možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Takáto 
transformácia by sa mala riadiť zásadou 
„nespôsobovať žiadne škody“ 
vychádzajúcou z európskej zelenej dohody 
a mala by podporovať riešenia bez 
negatívnych následkov. Podmienenosť 
podpory z rozpočtu Únie zohráva v tejto 
súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Musí zabezpečiť, 
aby sa rešpektovalo právo dotknutých 
pracovníkov na dôstojné zamestnanie 
a aby sa ich zručnosti prispôsobovali 
meniacim sa pracovným požiadavkám. 
Únia aj členské štáty preto musia od 
začiatku zohľadniť jej hospodárske 
a sociálne dôsledky a zaviesť všetky možné 
nástroje na zmiernenie nepriaznivých 
dôsledkov. Rozpočet Únie zohráva v tejto 
súvislosti dôležitú úlohu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 69
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

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

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť zameraná na ľudí, musí byť 
spravodlivá, inkluzívna, vytvárať 
príležitosti pre všetkých a nesmie sa pri 
nej na nikoho zabudnúť. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zabránenie, a ak 
sú neodvrátiteľné, na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov a vytvoriť nové 
príležitosti pre ľudí a územia najviac 
postihnuté touto transformáciou. 
Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti 
dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Petar Vitanov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. V rámci 
spravodlivej klimatickej a energetickej 
transformácie je potrebné zabezpečiť, aby 
sa pri nej na nikoho nezabudlo a aby sa 
vytvorili podmienky na odstránenie 
energetickej chudoby. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 72
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Sara Cerdas
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 74
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zapájanie verejnosti do spravodlivej transformácie nespočíva v uspokojovaní požiadaviek 
más, ale v úsilí o dosiahnutie sociálno-ekonomickej rovnosti, a preto by sa táto skutočnosť 
mala stať druhým cieľom FTS. Týmto spôsobom skutočne dosiahneme verejnú podporu pre 
opatrenia v oblasti klímy.
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Pozmeňujúci návrh 75
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Prechod na uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo je tiež príležitosťou na 
vytvorenie väčšieho počtu pracovných 
miest. Podľa prieskumu Európskej 
komisie v oblasti vývoja zamestnanosti 
a sociálnej situácie v Európe (ESDE) v 
roku 2019 sa prechodom na uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo zvýši počet 
dostupných pracovných miest. Očakáva 
sa, že do roku 2030 sa okrem 12 miliónov 
očakávaných nových pracovných miest 
prostredníctvom tohto prechodu vytvorí v 
EÚ ďalších 1,2 milióna pracovných miest. 
Podľa Komisie by transformácia mohla 
zmierniť pretrvávajúcu polarizáciu 
pracovných miest, ktorá je výsledkom 
automatizácie a digitalizácie, a to aj 
vytváraním pracovných miest v strednom 
pásme miezd a zručností, najmä 
v stavebníctve a vo výrobe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Alternatívne technológie na 
výrobu energie (veterné a solárne) sú v 
súčasnosti schopné konkurovať 
konvenčným technológiám z hľadiska 
nákladov, majú nulové náklady na 
pohonné látky, nulové variabilné 
prevádzkové náklady a náklady na 
údržbu. Pokiaľ ide o ich dlhodobú 
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konkurencieschopnosť, kľúčovým 
faktorom je schopnosť technologického 
rozvoja a zvýšeného objemu výroby 
podstatne znížiť kapitálové náklady, ako 
aj priemerné náklady na výrobu energie v 
budúcnosti. Vzhľadom na ich potenciálnu 
úlohu pri zabezpečovaní kvalifikovaných 
pracovných miest, posilňovaní postavenia 
spotrebiteľov a energetických 
spoločenstiev sa stanú hlavnou časťou 
podpory. Vplyv na využívanie pôdy by sa 
mal minimalizovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Ak má FST dosiahnuť svoj cieľ, je 
nevyhnutné zvýšiť rozpočet EÚ, posilniť 
jeho úlohu pri prerozdeľovaní 
štrukturálnych, investičných a kohéznych 
fondov vyčlenených na skutočnú 
hospodársku a sociálnu konvergenciu 
medzi členskými štátmi a financovanie 
výrobných odvetví a zamestnanosti 
s právami.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 78
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Posilnené nástroje politiky 
súdržnosti a uvoľnenie rozpočtu EÚ sú 
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nevyhnutné vzhľadom na súčasné 
hospodárske a sociálne dôsledky 
pandémie COVID-19 v členských štátoch. 
Členské štáty by mali mať možnosť 
presmerovať rozpočtové prostriedky medzi 
fondmi, výdavkovými položkami 
a prioritami v súlade s ich hospodárskymi 
a sociálnymi potrebami bez ohľadu na 
tematické zameranie cieľov 
a makroekonomickú a/alebo politickú 
podmienenosť EÚ.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 79
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Používanie obmedzených 
prírodných zdrojov by malo byť 
nadčasové, inovatívne, vedecky podložené 
a v súlade so zásadou kaskádového 
využívania. Vzhľadom na obmedzené 
finančné zdroje vrátane vnútroštátnych 
rozpočtov by sa finančné prostriedky mali 
nasmerovať na zavádzanie technológií, 
ktoré po počiatočnom rozšírení nezávisia 
od dotácií na prevádzku, a tým zabezpečiť 
podporu našich dlhodobých ambícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal dopĺňať 
ostatné činnosti vykonávané na základe 
budúceho viacročného finančného rámca 
na roky 2021 až 2027. Mal by podporovať 
územia a obyvateľov pri riešení 
sociálnych a hospodárskych vplyvov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické, environmentálne a sociálne 
ciele na regionálnej a miestnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
negatívnych sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov prechodu ku klimatickej 
neutralite Únie, ako aj krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19, a to spojením 
výdavkov rozpočtu Únie na klimatické a 
sociálne ciele na regionálnej úrovni.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 83
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal dopĺňať 
ostatné činnosti vykonávané na základe 
budúceho viacročného finančného rámca 
na roky 2021 až 2027. Únia by mala 
sprevádzať a podporovať regióny a ľudí, 
ktorí v nich žijú, pri prechode ku 
klimatickej neutralite Únie spojením 
výdavkov rozpočtu Únie na klimatické 
a sociálne ciele a ciele v oblasti súdržnosti 
na všetkých príslušných úrovniach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 84
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 86
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zabrániť, a ak 
sú neodvrátiteľné, zmierniť nepriaznivé 
účinky klimatickej a environmentálnej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a obyvatelia, 
predovšetkým priamo dotknutí pracovníci, 
a poskytnú sa im nové príležitosti. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva, posilnením jeho odolnosti 
prostredníctvom priamej podpory 
environmentálne a sociálne udržateľných 
činností a zmiernením nepriaznivých 
sociálnych dôsledkov transformácie. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je nielen zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie, ale zároveň vytvoriť a 
posilniť budúce pozitívne účinky tým, že 
sa podporia najviac postihnuté územia 
a ľudia, ktorí na nich žijú, MSP, 
inovatívne odvetvia, poľnohospodárstvo a 
najmä dotknutí pracovníci. V súlade so 
špecifickým cieľom FST by akcie 
podporované z FST mali priamo prispievať 
k uľahčovaniu a stimulovaniu 
transformácie, a to vytváraním nových 
udržateľných pracovných príležitostí, 
zmierňovaním nepriaznivých sociálnych 
dôsledkov a financovaním diverzifikácie, 
udržateľnosti a modernizácie miestneho 
hospodárstva. Táto skutočnosť sa odráža 
v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 

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

postihnuté územia a dotknutí pracovníci. 
V súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi. Okrem toho by sa tieto 
finančné prostriedky presunuté z EFRR 
a ESF+ mali používať jednotným 
spôsobom, aby sa maximalizovala pridaná 
hodnota EÚ zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Dan-Ștefan Motreanu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 91
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 92
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
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César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 

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

implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. 
V súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Mal by tiež 
prispievať k zachovaniu prírodného 
dedičstva a predchádzať zhoršovaniu 
životného prostredia. Táto skutočnosť sa 
odráža v špecifickom cieli FST, ktorý je 
stanovený na rovnakej úrovni ako politické 
ciele stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. 
V súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci a 
poskytnúť pomoc pri dosahovaní 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu najneskôr do roku 2050. 
V súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
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FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie aj krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zrušením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 96
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
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Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 97
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 



PE650.732v02-00 48/187 AM\1206566SK.docx

SK

postihnuté územia a dotknutí pracovníci. 
V súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

postihnuté územia a dotknutí pracovníci. 
V súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu a vyrovnaniu 
dôsledkov transformácie, a to 
financovaním diverzifikácie 
a modernizácie miestneho hospodárstva 
a zmiernením negatívnych dôsledkov pre 
zamestnanosť. Táto skutočnosť sa odráža 
v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 98
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľmi FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci, a 
odstrániť nerovnosti. V súlade so 
špecifickými cieľmi FST by akcie 
podporované z FST mali priamo prispievať 
k zmierneniu dôsledkov transformácie, a to 
financovaním diverzifikácie 
a modernizácie miestneho hospodárstva 
a zmiernením negatívnych dôsledkov pre 
zamestnanosť, a zabezpečiť udržateľný 
rozvoj, ktorý znižuje nerovnosť na týchto 
územiach. To sa odráža v osobitných 
cieľoch FST.

Or. en
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Odôvodnenie

Fond na spravodlivú transformáciu vo veľkej miere prispieva k riešeniu sociálno-
ekonomických nerovností v regiónoch, ktoré podporuje. Ide o najlepší spôsob, ako zabezpečiť 
zapájanie verejnosti, udržateľné spoločnosti a efektívne opatrenia v oblasti klímy.

Pozmeňujúci návrh 99
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Uplatňovaním podpory 
a financovania zo strany Únie 
prostredníctvom FST sa zabezpečí, aby 
všetky oprávnené projekty v každom 
členskom štáte boli v súlade so záväzkom 
všetkých členských štátov dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050 stanoveným v nariadení 
(EÚ)XX/XXX, ktorým sa zriaďuje rámec 
na dosiahnutie klimatickej neutrality 
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2018/1999 [nový Európsky právny predpis 
v oblasti klímy];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Fond na spravodlivú 
transformáciu nemôže prehlbovať 
existujúce nerovnosti medzi členskými 
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štátmi ani oslabiť jednotný trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) FST by mal spolu so zdrojmi, ktoré 
sa prípadne prevedú z EFRR a ESF+, 
primerane prispieť k zmierneniu 
deflačného účinku boja proti zmene klímy 
aj krízy spôsobenej ochorením COVID-19, 
s osobitným zreteľom na najviac 
poškodené hospodárske odvetvia a 
regióny.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 102
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 

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

udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode vytvárať príležitosti na 
budovanie prosperujúcejšieho, 
inkluzívnejšieho a zároveň zdravšieho 
a ekologickejšieho kontinentu by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy, aby sa transformovalo a 
zmodernizovalo miestne hospodárstvo a 
aby sa urýchlil prechod na klimaticky 
neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom 
sa efektívne využívajú zdroje a energia 
a ktoré je v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, v čo 
najskoršom horizonte, najneskôr však do 
roku 2050. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskom 
ekologickom dohovore by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode by mal FST zásadným 
spôsobom prispievať k tomu, aby sa 
uplatňovali opatrenia v oblasti klímy, a 
nemal by byť v žiadnom prípade v rozpore 
s cieľmi právnych predpisov v oblasti 
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poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

klímy, najmä v sektore LULUCF, a 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia, najmä rámcovej smernice o 
vode a smerníc o prírode. Zdroje 
z vlastného finančného krytia FST sú 
doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec 
investícií potrebných na dosiahnutie 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov Únie vynaložených na plnenie 
cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené 
z EFRR a ESF+ sa budú plne podieľať na 
dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

K ochrane týchto sociálno-ekonomických práv patrí aj prístup k opatreniam v oblasti klímy 
založený na právach a zásada spravodlivej transformácie.

Pozmeňujúci návrh 105
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Vzhľadom na význam obmedzenia 
zvyšovania teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnymi úrovňami v súlade so 
záväzkami Únie, pokiaľ ide o plnenie 
Parížskej dohody, so záväzkom plniť ciele 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja a so 
zvýšenými ambíciami Únie navrhnutými 
v európskej zelenej dohode a v 
Európskom právnom predpise v oblasti 
klímy by mal FST zásadným spôsobom 
prispievať k tomu, aby sa uplatňovali 
opatrenia v oblasti klímy. Zdroje 
z vlastného finančného krytia FST sú 
doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec 
investícií potrebných na dosiahnutie 
celkového cieľa aspoň 50 % rozpočtových 
výdavkov Únie vynaložených na plnenie 
cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené 
z EFRR a ESF+ sa budú plne podieľať na 
dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6



PE650.732v02-00 54/187 AM\1206566SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode by mal FST zásadným 
spôsobom prispievať k tomu, aby sa 
uplatňovali opatrenia v oblasti klímy a aby 
sa urýchlil prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo najneskôr do 
roku 2050. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode by mal FST zásadným 
spôsobom prispievať k tomu, aby sa 
uplatňovali opatrenia v oblasti klímy, ktoré 
vychádzajú z taxonómie EÚ a najmä zo 
zásady „nespôsobovať žiadne významné 
škody“. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
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vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 109
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

výdavkov Únie vynaložených na plnenie 
cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené z 
EFRR a ESF+ sa budú plne podieľať na 
dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 111
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 112
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Zdroje z Fondu na spravodlivú 
transformáciu nemôžu zabezpečiť 
prechod na klimatickú neutralitu bez 
pomoci. Ďalšie dva piliere mechanizmu 
spravodlivej transformácie budú okrem 
FST ponúkať dodatočný súbor opatrení 
a možností financovania s cieľom 
uľahčiť a urýchliť prechod najviac 
postihnutých regiónov. Osobitný program 
spravodlivej transformácie v rámci 
Programu InvestEU priláka súkromné 
investície, ktoré sú prínosom pre regióny 
v procese transformácie a pomáhajú ich 
hospodárstvam nájsť nové zdroje rastu, 
ako sú projekty na dekarbonizáciu, 
hospodársku diverzifikáciu regiónov, 
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energetiku, dopravu a sociálnu 
infraštruktúru. Úverový nástroj pre 
verejný sektor zriadený v spolupráci 
s Európskou investičnou bankou 
podporovaný z rozpočtu EÚ sa použije na 
poskytovanie zvýhodnených úverov pre 
verejný sektor, napríklad na investície do 
energetickej a dopravnej infraštruktúry, 
siete diaľkového vykurovania a renováciu 
alebo izoláciu budov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Spravodlivá transformácia zahŕňa 
aj podporu tých, ktorí sú najviac 
postihnutí zmenou klímy. Vplyv zmeny 
klímy bude neúmerne zaťažovať niektoré 
regióny a spoločenstvá, pre ktoré je 
v duchu európskej solidarity potrebné 
zachovať udržateľnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 116
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti, ako aj vnútroštátne 
a regionálne investície a súkromný 
kapitál, a v žiadnom prípade by sa nimi 
takéto investície nemali nahrádzať.

Zdroje z FST by však mali skôr prispieť 
k novej, modernizovanej a udržateľnej 
politike súdržnosti zameranej na budúce 
ekologické a digitalizované modely 
zamestnanosti, než k neúčinným verejným 
výdavkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST nemožno 
dosiahnuť ekologický prechod na 
obehové hospodárstvo s nulovými 
emisiami uhlíka, a preto by sa mali 
doplniť zdrojmi dostupnými z iných 
fondov v rámci politiky súdržnosti, ktoré 
by mali byť v súlade s cieľom FST a mali 
by byť dodatočnými zdrojmi pre zdroje z 
FST.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti 
bez toho, aby boli dotknuté iné ciele 
politiky súdržnosti a finančné prostriedky 
vyčlenené na iné ciele v rámci EFRR 
a ESF+;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST sa môžu dopĺňať 
zdroje, ktoré sú dostupné na základe 
zintenzívnenia financovania v rámci 
politiky súdržnosti a umožnenia ich 
pružného využívania členskými štátmi 
a prijímateľmi.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 120
Petar Vitanov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti.

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti. Mechanizmus prenosu musí 
byť pružný, aby členské štáty mohli 
posúdiť najlepší spôsob prideľovania 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Edina Tóth, András Gyürk, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti, ako aj vnútroštátne 
a regionálne investície a súkromný 
kapitál, a v žiadnom prípade by sa nimi 
takéto investície nemali nahrádzať.
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Pozmeňujúci návrh 123
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti. Uskutočnené investície by mali 
dopĺňať investície, ktoré by sa realizovali 
bez FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať, 
a nie nahrádzať zdroje dostupné v rámci 
politiky súdržnosti, čím poskytnú pridanú 
hodnotu už zavedeným nástrojom.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 125
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Podmienkou pridelenia 
finančných prostriedkov z FST je prijatie 
záväzku členským štátom dosiahnuť cieľ 
klimatickej neutrality do roku 2050 
a strednodobý cieľ zníženia do roku 2030 
v súlade s Parížskou dohodou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
najneskôr do roku 2040, je výzvou pre 
všetky členské štáty. Aj keď z dlhodobého 
hľadiska vytvorí nové príležitosti a bude 
prínosom pre všetkých, bude mimoriadne 
náročný pre ľudí a územia, ktoré značne 
závisia od fosílnych palív alebo 
priemyselných činností spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
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zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

zásadne zmeniť tak, aby sa zvyšovanie 
teploty obmedzilo na 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnymi úrovňami, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. Aby sa zabezpečilo efektívne 
využívanie verejných výdavkov, FST by sa 
mal vzťahovať na všetky členské štáty za 
predpokladu, že prijali právne záväzné 
ciele a opatrenia na postupné 
ukončovanie používania všetkých 
fosílnych palív v časovom horizonte, ktorý 
by bol v súlade s cieľom obmedziť 
zvyšovanie teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnymi úrovňami, vrátane 
vyradenia tuhých fosílnych palív 
najneskôr do roku 2030, a na dosiahnutie 
klimaticky neutrálneho hospodárstva 
najneskôr do roku 2040. Rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície na zvládnutie prechodu 
ku klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite. Vzhľadom na ich osobitné 
obmedzenia, ktoré sú uznané v článku 349 
ZFEÚ, bude energetická transformácia 
predstavovať rastúce výzvy pre 
najvzdialenejšie regióny, ktoré napriek 
svojmu najlepšiemu úsiliu znížiť svoju 
energetickú závislosť aj naďalej vo veľkej 
miere závisia od fosílnych palív.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 129
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite. Investície do obehového 
hospodárstva založeného na 
biohospodárstve sú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality 
do roku 2050. Takéto investície sú 
nákladné, pričom všetky členské štáty 
musia byť oprávnené na podporu bez 
ohľadu na ich finančnú kapacitu.
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Pozmeňujúci návrh 130
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív, ako aj od priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
zameriavať predovšetkým na tie členské 
štáty, pre ktoré prechod predstavuje 
najväčšiu výzvu, najmä z dôvodu ich 
závislosti od výroby energie z čierneho 
a hnedého uhlia. Rozdelenie finančných 
prostriedkov by malo odrážať rozsah 
týchto výziev a schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 131
Mairead McGuinness, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 

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

štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite. Negatívne sociálne 
a hospodárske dôsledky sa prejavia najmä 
vo vidieckych oblastiach, v ktorých 
zamestnanosť závisí od činností závislých 
od fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. Ostrovné alebo odľahlé 
oblasti Únie si takisto budú vyžadovať 
dodatočnú podporu na dosiahnutie 
uhlíkovej neutrality z dôvodu ich malého 
počtu obyvateľov a trhov. FST by sa preto 
mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
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neutralite. malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

by sa preto mal vzťahovať na všetky 
členské štáty, ale rozdelenie finančných 
prostriedkov by malo odrážať schopnosť 
členských štátov financovať potrebné 
investície na dosiahnutie klimatickej 
neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, alebo od výroby 
výrobkov nezlučiteľných s cieľom v 
oblasti klimatickej neutrality, ktoré treba 
postupne ukončovať alebo adaptovať 
v dôsledku prechodu ku klimatickej 
neutralite, a ktoré nemajú dostatok 
finančných prostriedkov na tento účel. FST 
by sa preto mal vzťahovať na všetky štáty, 
ale rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
dosiahnutie klimatickej neutrality 
najneskôr do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Andrey Slabakov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je nielen výzvou, ale aj 
obrovskou príležitosťou pre všetkých. 
Bude potrebná dodatočná podpora pre tie 
regióny, ktoré stále značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať a/alebo modernizovať 
v záujme prechodu ku klimatickej 
neutralite, a ktoré nemajú dostatok 
finančných prostriedkov na tento účel. FST 
by sa preto mal vzťahovať na celú Úniu, 
ale rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť regiónov 
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zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

financovať potrebné investície na 
zrealizovanie prechodu ku klimatickej 
neutralite v čo najskoršom horizonte, 
najneskôr však do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia alebo 
donedávna záviseli od fosílnych palív 
alebo priemyselných činností spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. Rozdelenie finančných prostriedkov z 
FTS by malo odrážať schopnosť členských 
štátov financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite a ambície v rámci ich 
energetických a klimatických cieľov do 
roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty, no zároveň aj obrovskou 
príležitosťou. Bude potrebná dodatočná 
podpora pre tie regióny, ktoré stále značne 
závisia od fosílnych palív alebo 
priemyselných činností spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. FST by sa preto mal vzťahovať na 
všetky členské štáty, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície na zvládnutie prechodu 
ku klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

financovať potrebné investície na 
zvládnutie ekologického prechodu na 
hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka.

Or. en

Odôvodnenie

Odvetvie fosílnych palív nemá budúcnosť. Je potrebné to objasniť.

Pozmeňujúci návrh 142
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite najneskôr do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude potrebná dodatočná podpora 
pre regióny, ktoré stále značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať a/alebo modernizovať v záujme 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na celú Úniu, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
schopnosť regiónov financovať potrebné 
investície na zrealizovanie prechodu ku 
klimatickej neutralite najneskôr do roku 
2040.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo predstavuje pre všetky 
členské štáty ročné náklady, ktoré sa 
rovnajú niekoľkým percentuálnym bodom 
HDP, najmä pre tie členské štáty, ktoré 
značne závisia od fosílnych palív alebo 
priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba adaptovať v dôsledku prechodu 
ku klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. FST by sa preto mal vzťahovať na 
všetky členské štáty, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície na zvládnutie prechodu 
ku klimatickej neutralite.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 145
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Jadrová energia môže pri plnení 
cieľov v oblasti klímy zohrávať významnú 
úlohu, keďže neprodukuje skleníkové 
plyny, a môže zabezpečiť aj značný podiel 
výroby elektrickej energie v EÚ. 
Vzhľadom na odpad, ktorý produkuje, si 
však táto energia vyžaduje strednodobú a 
dlhodobú stratégiu, ktorá zohľadňuje 
technologický pokrok (laser, jadrová 
syntéza atď.) zameraný na zlepšenie 
udržateľnosti celého odvetvia. Fond by 
mohol prispieť k výrobe bezpečnej 
jadrovej energie, a tým prispieť 
k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) S cieľom zabezpečiť spravodlivú 
a udržateľnú transformáciu, ktorá zaručí 
dosiahnutie a účinnosť cieľov 
stanovených v tomto nariadení, by sa pri 
prideľovaní zdrojov mali zohľadňovať aj 
výsledky, ktoré dosiahli členské štáty, 
pokiaľ ide o ciele zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2020, 
energie z obnoviteľných zdrojov 
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a energetickú efektívnosť. Týmto 
spôsobom by sa z FST nemali ukladať 
sankcie členským štátom, ktoré už 
investovali a sú v súlade so stanovenými 
cieľmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Annalisa Tardino, Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) S cieľom nepenalizovať členské 
štáty s najlepšími výsledkami sa považuje 
za nevyhnutné, aby mechanizmy 
vyrovnávania zohľadnili úsilie vynaložené 
v minulosti, ktoré prinieslo negatívny 
ekonomický vplyv, vyššie náklady na 
zabezpečenie dodávok energie a vážne 
sociálne škody, najmä v oblastiach, ktoré 
sa vyznačujú vysokou nezamestnanosťou 
a nízkym príjmom na osobu, ako sú 
ostrovy.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 148
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych kritérií určiť ročné 
rozdelenie dostupných alokácií pre 
jednotlivé členské štáty v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu.

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych kritérií a jasných 
podmienok určiť ročné rozdelenie 
dostupných alokácií pre jednotlivé členské 
štáty v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych kritérií určiť ročné 
rozdelenie dostupných alokácií pre 
jednotlivé členské štáty v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu.

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych a realistických 
kritérií určiť ročné rozdelenie dostupných 
alokácií pre jednotlivé členské štáty 
v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 150
Petar Vitanov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Komisia s cieľom stanoviť 
primeraný finančný rámec pre FST 
a zabezpečiť rovnaké podmienky, 
obmedziť presun výroby do zahraničia 
a poskytnúť dodatočné finančné 
prostriedky na zavádzanie politík 
obmedzujúcich emisie v rámci vlastných 
zdrojov EÚ zavedie mechanizmus výberu 
uhlíkovej dane na hraniciach.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasný viacročný finančný rámec EÚ (VFR) dosiahol svoje hranice, pričom spôsob, akým by 
Európska komisia mohla zabezpečiť finančný rámec pre FST, je zaviesť nový zdroj príjmov 
pre rozpočet EÚ vo forme mechanizmu výberu uhlíkovej dane na hraniciach.
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Pozmeňujúci návrh 151
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) FST by mal uľahčiť rozdelenie 
investícií (od poľnohospodárskej 
a priemyselnej výroby po strediská na 
výrobu energie), zabezpečiť územnú 
súdržnosť a vyváženú zamestnanosť, 
pričom by sa malo zabrániť rozdielom 
medzi členskými štátmi, a naopak, 
podporovať rozdiely medzi investíciami.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 152
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy, 
sociálnych vecí a životného prostredia. V 
zozname investícií by sa mali 
uprednostniť tie, ktoré podporujú ľudí, 
vytváranie pracovných miest a 
modernizujú miestne hospodárstvo, 
pričom zachovávajú úroveň zamestnanosti 
a priemyselnú kapacitu, a sú udržateľné zo 
strednodobého a dlhodobého hľadiska, s 
prihliadnutím na všetky ciele Európskeho 
piliera sociálnych práv a európskej zelenej 
dohody. Zároveň by sa mal chrániť, 
zachovávať a posilňovať prírodný kapitál 
Únie a v súvislosti s rizikami a vplyvmi 
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ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

spojenými so životným prostredím by sa 
malo zlepšiť zdravie a dobré životné 
podmienky. Financované projekty by mali 
prispievať k prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo, v 
ktorom sa efektívne využívajú zdroje, 
najneskôr do roku 2050. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny, 
zemného plynu, ropy a roponosnej bridlice 
alebo ťažba týchto fosílnych palív, by mala 
byť podpora na základe prísnych 
podmienok naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti, mala by sa zamerať 
na zachovanie a posilňovanie ich 
potenciálu v záujme poskytovania 
moderných riešení v oblasti energií a 
iných odvetví, ako aj na tvorbu 
a posilňovanie odolnosti miestneho 
hospodárstva v záujme prekonania 
prípadných strát pracovných miest. Pokiaľ 
ide o transformáciu odvetví s vysokou 
úrovňou emisií skleníkových plynov, 
podpora by mala byť zameraná nové 
činnosti zavádzaním nových technológií, 
inovácií na pracoviskách, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať uplatňovaniu zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti pri všetkých 
investičných rozhodnutiach a 
ekologickým odvetviam, ako je energia z 
obnoviteľných zdrojov, všetkým 
odvetviam, ktoré podporujú, presadzujú a 
podnecujú efektívne využívanie zdrojov a 
obehové hospodárstvo, ako aj tým, ktoré 
podporujú inovácie a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti. Takéto opatrenia by mali 
posilniť vytváranie ekologických 
udržateľných a dôstojných pracovných 
miest, zmierniť negatívne sociálne 
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dôsledky a urýchliť prechod ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu 
najneskôr do roku 2050.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia a taxonómiou EÚ pre 
udržateľné financovanie vrátane zásady 
„nespôsobovať žiadne významné škody“. 
Do zoznamu investícií by sa mali zaradiť 
tie, ktoré podporujú miestne hospodárstvo 
a sú dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím 
na všetky ciele zelenej dohody. 
Financované projekty by mali prispieť k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo a zároveň by nemali 
narúšať žiadny iný cieľ v oblasti 
životného prostredia, ktorý sa stanovuje v 
nariadení EÚ o taxonómii a ktorý je v 
súlade so zásadou „nespôsobovať žiadne 
významné škody“. V prípade upadajúcich 
odvetví, ako je výroba energie z čierneho 
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emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej 
bridlice alebo ťažba týchto tuhých 
fosílnych palív, by mala byť podpora 
naviazaná na postupné ukončovanie 
činnosti a na zodpovedajúce zníženie 
úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, železničného prepojenia 
a vysokorýchlostných vlakov, 
energetických sietí, ako sú inteligentné 
siete a supersiete, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu. 
Technická podpora by sa mala posilniť vo 
forme inkubátorov na miestnej 
a vnútroštátnej úrovni a projektových 
škôlok spájajúcich finančné subjekty 
a navrhovateľov projektov. Tieto 
inkubátory by mali predovšetkým uľahčiť 
vznik rôznych začínajúcich podnikov, 
verejno-súkromných partnerstiev 
a prevratných technológií a modelov 
služieb s cieľom pomôcť týmto návrhom 
projektov pripraveným získať finančné 
prostriedky na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni EÚ.

_________________ _________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru, Výboru regiónov 

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

a Európskej investičnej banke – 
COM(2018) 773 final, s názvom „Čistá 
planéta pre všetkých. Európska dlhodobá 
strategická vízia pre prosperujúce, 
moderné, konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia a environmentálneho 
acquis, od ktorých by sa nemali odchýliť 
a ktoré by nemali vytvárať vonkajšie 
vplyvy na životné prostredie. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo bez znečisťujúcich látok do 
roku 2050. V prípade upadajúcich odvetví, 
ako je výroba energie z čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo 
ťažba týchto tuhých fosílnych palív, by 
mala byť podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. 
Prestúpenie na operáciu alebo 
technológiu s porovnateľnými úrovňami 
emisií na jednotku vyrobenej energie 
alebo doba návratnosti parity uhlíka, 
ktorá je príliš dlhá na splnenie ambícií 
Únie do roku 2050, nie sú oprávnenými 
investíciami. Pokiaľ ide o transformáciu 



AM\1206566SK.docx 85/187 PE650.732v02-00

SK

a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

odvetví s vysokou úrovňou emisií 
skleníkových plynov, podpora by mala byť 
zameraná nové činnosti zavádzaním 
nových technológií, nových postupov alebo 
výrobkov, ktoré povedú k významnému 
zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy do roku 2030 a v súlade 
s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť 
EÚ do roku 205013 pri zachovaní 
a posilnení zamestnanosti a predchádzaní 
zhoršovaniu životného prostredia. Podpora 
by mala byť smerovaná aj na prechod na 
udržateľné hospodárenie s pôdou, napr. 
v rámci produkcie rašeliny. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
uplatňovaniu zásady „znečisťovateľ 
platí“, prvej zásady energetickej účinnosti 
a činnostiam, ktorými sa podporuje 
inovácia a výskum v oblasti pokročilých 
a udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia podporia 
vytváranie ekologických a udržateľných 
pracovných miest a pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo, kvalitné 
pracovné miesta a sú dlhodobo udržateľné, 
s prihliadnutím na všetky ciele zelenej 
dohody. Financované projekty by mali 
prispievať k prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo 
zamerané na podporu kvalitných 
pracovných miest. V prípade upadajúcich 
odvetví, ako je výroba energie z čierneho 
a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej 
bridlice alebo ťažba týchto tuhých 
fosílnych palív, by mala byť podpora 
naviazaná na postupné ukončovanie 
činnosti a na zodpovedajúcu priemyselnú 
rekonfiguráciu postihnutých regiónov, 
čím by sa malo zabrániť štrukturálnemu 
zníženiu úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 2050 pri zachovaní 
a posilnení zamestnanosti s právami 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Cieľom FST by malo byť aj 
dosiahnutie výraznejších zmien 
v modeloch mobility, prechod na 
ekologické spôsoby dopravy, investovanie 
do modernizácie a rozširovania 
železničných sietí a poskytovanie 
účinnejších služieb verejnej dopravy 
v metropolitných oblastiach a mestských 
centrách. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
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pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 156
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia, najmä so záväzkom 
Únie a členských štátov obmedziť 
zvyšovanie teploty na 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnymi úrovňami. Z tohto 
hľadiska zohráva dôležitú úlohu 
taxonómia EÚ pre udržateľné činnosti. 
Do zoznamu investícií by sa mali zaradiť 
tie, ktoré podporujú miestne spoločenstvá 
a hospodárstvo a sú environmentálne a 
sociálne udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispieť k prechodu na 
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podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a obehové hospodárstvo, 
v ktorom sa efektívne využívajú zdroje a 
energia a ktoré je v plnom rozsahu 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie najneskôr do roku 2040. V 
prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba 
energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny, plynu a ropy alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora podmienená postupným úplným 
ukončením činnosti v časovom rámci, 
ktorý je v súlade s cieľom obmedziť 
zvyšovanie teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnymi úrovňami, a 
zodpovedajúcim znížením úrovne 
zamestnanosti. Pokiaľ ide o transformáciu 
odvetví s vysokou úrovňou emisií 
skleníkových plynov, podpora by mala byť 
zameraná nové činnosti zavádzaním 
nových technológií, nových postupov alebo 
výrobkov, ktoré povedú k významnému 
zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v 
oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ, ako sa stanovuje v 
Európskom právnom predpise v oblasti 
klímy, pri zachovaní a posilnení 
vysokokvalitných pracovných miest a 
predchádzaní akémukoľvek 
poškodzovaniu životného prostredia. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých 
a udržateľných technológií s nulovými 
emisiami, ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia prispejú k výraznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov a 
využívaniu prírodných zdrojov.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

priťažujúce faktory, ako sú miera 
nezamestnanosti, trend vyľudňovania a 
predchádzajúce snahy o transformáciu v 
súvislosti s fosílnymi palivami, ktoré 
oslabili súvisiacu hospodársku štruktúru v 
regiónoch. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu, odolnému 
a obehovému hospodárstvu a prispejú 
k nemu.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

strategická vízia pre prosperujúce, 
moderné, konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú spoločenstvá v prvej línii, 
pracovníkov a miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050. 
V prípade upadajúcich odvetví, ako je 
výroba energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ najneskôr do roku 205013 
pri zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 



AM\1206566SK.docx 93/187 PE650.732v02-00

SK

podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

venovať aj alternatívnym činnostiam, 
ktoré zvyšujú udržateľnosť živobytia 
miestnych spoločenstiev a pracovníkov, 
prispievajú k boju proti energetickej 
chudobe a ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých 
a udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu 
zmierniť negatívne vedľajšie účinky 
prechodu ku klimaticky neutrálnemu 
a obehovému hospodárstvu najneskôr do 
roku 2050 a prispejú k nemu.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať 

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

hospodársky udržateľné, s prihliadnutím 
na všetky ciele zelenej dohody. 
Financované projekty by mali prispievať 
k prechodu na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, fosílnej nafty, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu najneskôr do roku 2050 
a prispejú k nemu.

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Investície sú 
oprávnené len vtedy, ak sú v súlade s 
cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia a s taxonómiou EÚ pre 
udržateľné financovanie. V zozname 
investícií by sa mali uprednostniť tie, 
ktoré podporujú ľudí, miestne 
hospodárstvo, tvorbu pracovných miest 
a sú dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím 
na všetky ciele zelenej dohody. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne 
a netoxické obehové hospodárstvo a mali 
by byť v súlade so zásadou 
„nespôsobovať žiadne škody“ podľa 
zelenej dohody. V prípade upadajúcich 
odvetví, ako je výroba energie z čierneho 
a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej 
bridlice alebo ťažba týchto tuhých 
fosílnych palív, by mala byť podpora 
naviazaná na postupné ukončovanie 
činnosti a na zodpovedajúce zníženie 
úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ najneskôr do roku 205013 
pri zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
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klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a netoxickému 
obehovému hospodárstvu a prispejú 
k nemu.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na taxonómiu EÚ pre udržateľné financie, na ktorom sa dohodli tri inštitúcie EÚ, 
uľahčuje súdržnosť politík vrátane politík v oblasti klímy a životného prostredia 
a rozpočtových výdavkov EÚ. Taxonómia EÚ poskytuje základný referenčný rámec na 
posúdenie udržateľnosti investícií. FST nesmie podporovať činnosti, ktoré by boli v rozpore 
s cieľmi zelenej dohody v oblasti klímy alebo životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 162
Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 163
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať 
k prechodu na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo. V prípade upadajúcich 
odvetví, ako je výroba energie z čierneho 
a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej 
bridlice alebo ťažba týchto tuhých 
fosílnych palív, by mala byť podpora 
naviazaná na postupné ukončovanie 
činnosti a na zodpovedajúce zníženie 
úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 
a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu najneskôr do roku 2040 
a prispejú k nemu.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

roku 2030 a úsilím EÚ dosiahnuť 
klimatickú neutrálnosť pri zachovaní 
a posilnení zamestnanosti a predchádzaní 
zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých 
a udržateľných technológií, ktoré sú 
vhodné na uvedenie na trh, ako aj 
v oblasti digitalizácie a pripojiteľnosti, a to 
za predpokladu, že takéto opatrenia 
pomôžu zmierniť negatívne vedľajšie 
účinky prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu 
a prispejú k nemu.

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 167
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 

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

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

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

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 168
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. V zozname 
investícií by sa mali uprednostniť tie, 
ktoré podporujú ľudí, spoločenstvá a 
miestne hospodárstvo a sú udržateľné zo 
strednodobého a dlhodobého hľadiska, 
s prihliadnutím na všetky ciele zelenej 
dohody. Financované projekty by mali 
prispievať k ekologickému prechodu na 
obehové hospodárstvo s nulovými 
emisiami uhlíka. V prípade upadajúcich 
odvetví, ako je výroba energie z čierneho a 
hnedého uhlia, rašeliny, zemného plynu, 
ropy a roponosnej bridlice alebo ťažba 
fosílnych palív, by mala byť podpora 
priamo naviazaná a mala by závisieť od 
časového harmonogramu postupného 
ukončovania činnosti v rámci 
zrevidoveného národného energetického a 
klimatického plánu a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú 
k významnému zníženiu emisií v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a v súlade s ekologickým prechodom na 
hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka 
pri zachovaní a posilnení zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj podpore činností , ktoré 
maximalizujú prínos pre spoločenstvá, 
ako je podpora komunít obnoviteľných 
zdrojov energie a samospotrebiteľov 
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energie z obnoviteľných zdrojov.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) FST by sa mal vzťahovať aj na 
priemyselné činnosti, ktoré zahŕňajú 
výrobu priemyselných výrobkov 
ovplyvnených prechodom na klimatickú 
neutralitu. Európske odvetvie výroby 
vozidiel je a bude jedným z najzávažnejšie 
poškodených odvetví vzhľadom na to, že 
funguje v kontexte čoraz intenzívnejšej 
medzinárodnej hospodárskej súťaže 
a prísnejších požiadaviek v oblasti 
životného prostredia a klímy. Cestná 
doprava predstavuje približne 20 % 
celkových emisií CO2 v EÚ. Uhlíková 
neutralita sa nedá dosiahnuť bez 
osobitnej podpory pre toto odvetvie, ktoré 
predstavuje 11,4 % pracovných miest vo 
výrobe, 7 % HDP EÚ a približne 
13,8 milióna priamych a nepriamych 
pracovných miest. Najviac vystavení sú 
predovšetkým výrobcovia automobilov, ich 
dodávatelia a odvetvia údržby a opravy, v 
dôsledku čoho by mal FST podporovať 
práve tieto odvetvia a pomáhať 
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pracovníkom a uchádzačom 
o zamestnanie pri získavaní modernejších 
odborných poznatkov, najmä v súvislosti s 
alternatívnymi priemyselnými odvetviami 
zameranými na výrobu vozidiel 
s nulovými a/alebo nízkymi emisiami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) FST by sa mal využívať aj na 
podporu investícií do sociálnych, 
vzdelávacích, zdravotníckych 
a kultúrnych projektov, najmä 
v regiónoch, ktoré sú závislé od 
hospodárstva s vysokými emisiami uhlíka 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje. Nerovnosť príležitostí v 
oprávnených regiónoch ovplyvňuje najmä 
prístup k vzdelávaniu, kultúre, komunite, 
zdravotným a sociálnym službám. 
Rozvojom silných miestnych spoločenstiev 
a takisto aj integráciou zraniteľných 
skupín do spoločnosti bez diskriminácie 
možno posilniť hospodárske príležitosti 
a zabezpečiť spravodlivú transformáciu 
pre všetkých. Pomohlo by sa tak 
zabezpečiť, aby obyvatelia regiónov, ktoré 
prechádzajú transformáciou, vrátane ľudí 
pôsobiacich v sociálnom hospodárstve, 
ktorí majú zásadný význam pre miestny 
hospodársky rozvoj a sociálne trhové 
hospodárstvo, mali prístup 
k vysokokvalitným verejným službám 
a službám všeobecného záujmu na účely 
podpory sociálne spravodlivej 
transformácie, pri ktorej sa na nikoho 
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nezabudne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Prechod môže byť výzvou aj z 
dôvodu niekedy odlišných cieľov. Môže 
ísť o projekty v oblasti vodnej energie, 
ktoré môžu mať negatívny vplyv na 
ekologický stav vodných útvarov, ich 
prepojenosť, populáciu rýb a následne aj 
na naše miestne spoločenstvá a ich 
živobytie. Dokonca aj vplyv vodnej energie 
na klímu je pri konkrétnych projektoch 
veľmi špecifický a emisie skleníkových 
plynov môžu počas životného cyklu 
dosiahnuť úrovne emisií fosílnych palív1a. 
Z FST by sa mali financovať len riešenia 
bez negatívnych následkov a riešenia 
výhodné pre životné prostredie a klímu. 
Tieto podrobnosti sa v prípade potreby 
uvedú v opise projektu na základe jeho 
rozsahu.
_________________
1a Bruckner T., I.A. Bashmakov, Y. 
Mulugetta, H. Chum, A. de la Vega 
Navarro, J. Edmonds, A. Faaij, B. 
Fungtammasan, A. Garg, E. Hertwich, D. 
Honnery, D. Infield, M. Kainuma, S. 
Khennas, S. Kim, H. B. Nimir, K. Riahi, 
N. Strachan, R. Wiser a X. Zhang, 2014: 
Energy Systems. In: Climate Change 
2014: Mitigation of Climate Change. 
Príspevok pracovnej skupiny III k Piatej 
hodnotiacej správe Medzivládneho panelu 
o zmene klímy [Edenhofer, O., R. Pichs-
Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. 
Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. 
Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. 
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Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, 
T. Zwickel and J.C. Minx (vyd.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) keďže projekty v rámci FST 
prispievajú k plneniu záväzkov prijatých 
v rámci zelenej dohody a cieľa dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050, úsilie 
treba zamerať na stimuláciu technológií, 
inovácie a podporu prechodu regiónov, 
ktoré sú najviac ovplyvnené ekologickou 
transformáciu, a preto sa z FST nesmú 
poskytovať žiadne investície súvisiace 
s výrobou, spracovaním, distribúciou, 
skladovaním alebo spaľovaním fosílnych 
palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Fond na spravodlivú 
transformáciu by mal podporovať 
činnosti a zavádzanie technológií, ktoré sú 
životaschopné z dlhodobého hľadiska 
a ich prevádzka po počiatočnom rozšírení 
nebude závisieť od dotácií. Podporované 
činnosti by vzhľadom na ich životnosť 
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nemali brániť rozvoju a využívaniu 
nízkouhlíkových alternatív a viesť 
k zablokovaniu aktív škodlivých pre 
klimatickú neutralitu a ciele v oblasti 
životného prostredia;

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s taxonómiou EÚ pre udržateľné financovanie, na ktorom sa dohodli tri inštitúcie 
EÚ, uľahčuje súdržnosť politík vrátane politík v oblasti klímy a životného prostredia 
a rozpočtových výdavkov EÚ. Taxonómia EÚ poskytuje základný referenčný rámec na 
posúdenie udržateľnosti investícií. FST nepodporuje činnosti, ktoré by boli v rozpore s cieľmi 
zelenej dohody v oblasti klímy alebo životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 174
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V záujme ochrany ľudí, ktorí sú 
najviac zraniteľní voči klimatickej a 
environmentálnej transformácii, by sa mal 
FST vzťahovať aj na zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov, 
ako aj nezamestnaných a 
najodkázanejších osôb, s cieľom pomôcť 
im prispôsobiť sa novým príležitostiam, 
ako aj poskytnúť uchádzačom všetkých 
kategórií o zamestnanie aktívnu a 
personalizovanú pomoc pri hľadaní 
zamestnania a aktívne ich začleňovať do 
spoločnosti pri súčasnom presadzovaní 
aktívnej rodovej rovnováhy a 
antidiskriminačného prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Radan Kanev
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Petar Vitanov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činných osôb, ktorých činnosť bola 
ovplyvnená v dôsledku významných 
štrukturálnych zmien, s cieľom pomôcť 
im prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 177
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 178
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 179
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 180
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 181
Radan Kanev
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) FST zohráva dôležitú úlohu pri 
zmierňovaní sociálnych dôsledkov nad 
rámec hospodárstva a nemal by byť len 
obchodným investičným nástrojom. 
Transformácia môže klásť nároky na 
postihnuté regióny a ľudí, ktorí v nich 
žijú. Medzi riziká patrí nielen strata 
pracovných miest, ale aj strata miestnej 
dane z príjmu a tiež migrácia 
pracovníkov, v dôsledku ktorej zostanú 
v regiónoch mladí a starí ľudia 
a pravdepodobne dôjde k ukončeniu 
niektorých služieb (najmä v prípade 
baníkov). Investície do sociálnej 
infraštruktúry v záujme zabezpečenia 
vysokej úrovne služieb pre obyvateľov 
postihnutých oblastí a vyváženia straty 
služieb sú preto kľúčovým prvkom na 
zabezpečenie sociálneho spravodlivej 
transformácie, pri ktorej sa na nikoho 
nezabudne. FST by mal predovšetkým 
prijať opatrenia na predchádzanie recesii 
a zabezpečiť, aby miestni obyvatelia 
podporili zmenu a aby došlo k zlepšeniu 
služieb v rámci miestnych spoločenstiev a 
infraštruktúry v oblasti zdravotníckych 
služieb, sociálnych služieb a miestnej 
demokracie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 

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

transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície do udržateľných podnikov. 
Produktívne investície by sa mali chápať 
ako investície do fixného kapitálu alebo 
nehmotného majetku podnikov s cieľom 
vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje 
k tvorbe hrubého kapitálu 
a k zamestnanosti.

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

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s rozsahom pôsobnosti článku 4.

Pozmeňujúci návrh 183
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) S cieľom posilniť diverzifikáciu 
území, ktoré si vyžadujú dodatočnú 
podporu na dosiahnutie transformácie, by 
sa z FST mala poskytovať podpora na 
produktívne investície s potenciálom 
tvorby pracovných miest v ekologických a 
udržateľných MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu 
a k ekologickej, dôstojnej a udržateľnej 
zamestnanosti, a zároveň uznať, oceniť a 
zvýšiť kvalifikáciu a vzdelávanie 
miestnych ľudských zdrojov. V prípade 
iných podnikov ako MSP by sa 
produktívne investície mali podporovať len 
vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku 
pracovných miest vyplývajúceho z 
transformácie a ak podporujú hlavný cieľ 
FST, ktorým je urýchlenie transformácie 
na obehové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to vytvorením alebo 
podporou prispôsobenia značného počtu 
pracovných miest, pričom nesmú viesť k 
premiestneniu alebo byť jeho výsledkom. 
Investície do existujúcich priemyselných 
zariadení vrátane zariadení, na ktoré sa 
vzťahuje systém Únie na obchodovanie 
s emisiami, by mali byť povolené za 
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byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 
V záujme ochrany integrity vnútorného 
trhu a politiky súdržnosti by podpora pre 
podniky mala byť v súlade s pravidlami 
Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými 
v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

predpokladu, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a za 
predpokladu, že vedú k ochrane značného 
počtu dôstojných a udržateľných 
pracovných miest. Akékoľvek takéto 
investície by mali byť náležite odôvodnené 
v príslušnom pláne spravodlivej 
transformácie územia, mali by byť 
udržateľné a mali by byť v súlade so 
zásadou prvoradosti energetickej 
efektívnosti, pričom všetky investície do 
infraštruktúry pre fosílne palivá by mali 
byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti FST. 
V záujme ochrany integrity vnútorného 
trhu a politiky súdržnosti by podpora pre 
podniky mala byť v súlade s pravidlami 
Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými 
v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu 
a k dôstojnej zamestnanosti. V prípade 
iných podnikov ako MSP by sa 
produktívne investície mali podporovať len 
vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku 
pracovných miest vyplývajúceho 
z transformácie, a to vytvorením alebo 
ochranou pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a ak vedú k ochrane značného počtu 
pracovných miest. Akékoľvek takéto 
investície by mali byť náležite odôvodnené 
v príslušnom pláne spravodlivej 
transformácie územia. Mala by sa 
obmedziť podpora produktívnych investícií 
pre iné podniky než MSP na podniky, ktoré 
sa nachádzajú v oblastiach určených ako 
podporované oblasti v súlade sna účely 
článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

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



AM\1206566SK.docx 119/187 PE650.732v02-00

SK

o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 185
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, Nikos Androulakis, Monika Beňová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) S cieľom posilniť diverzifikáciu 
území, ktoré si vyžadujú dodatočnú 
podporu na dosiahnutie transformácie, by 
sa z FST mala poskytovať podpora na 
produktívne investície s potenciálom 
tvorby pracovných miest v ekologických a 
udržateľných MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu 
a k zamestnanosti. V prípade iných 
podnikov ako MSP by sa produktívne 
investície mali podporovať len vtedy, ak sú 
potrebné na zmiernenie zániku pracovných 
miest vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu a politiky súdržnosti by 
podpora pre podniky mala byť v súlade 
s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci 
stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. 
Najmä by sa mala obmedziť podpora 
produktívnych investícií pre iné podniky 
než MSP na podniky, ktoré sa nachádzajú 
v oblastiach určených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 
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značného počtu pracovných miest. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. 
V záujme ochrany integrity vnútorného 
trhu a politiky súdržnosti by podpora pre 
podniky mala byť v súlade s pravidlami 
Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými 
v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

písm. a) a c) ZFEÚ.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu 
a k zamestnanosti. V prípade iných 
podnikov ako MSP by sa produktívne 
investície mali podporovať len vtedy, ak sú 
potrebné na zmiernenie zániku pracovných 

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

miest vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 
Tieto investície by mali zohľadňovať 
zásadu „znečisťovateľ platí“ a nemali by 
sa považovať za príležitosť pre 
priemyselné zariadenia predávať 
nadbytočné emisné kvóty pre svoj vlastný 
zisk. Mali by sa vylúčiť aj investície do 
technológií v oblasti fosílnych palív, ako 
je zachytávanie a ukladanie uhlíka, 
a zlepšiť emisné parametre existujúcich 
zariadení, pretože neprispievajú 
k dosahovaniu klimatickej neutrality do 
roku 2050. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu a politiky súdržnosti by 
podpora pre podniky mala byť v súlade 
s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci 
stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. 
Najmä by sa mala obmedziť podpora 
produktívnych investícií pre iné podniky 
než MSP na podniky, ktoré sa nachádzajú 
v oblastiach určených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

pokiaľ ide o tieto priemyselné zariadenia, 
aby nezneužívali dodatočnú pomoc, ktorú 
FST poskytol na dekarbonizáciu ich 
činností, na predaj svojich nadbytočných 
emisných kvót, a nezískavali tak okrem 
finančnej pomoci zo strany FST aj 
neočakávané zisky. V záujme ochrany 
integrity vnútorného trhu a politiky 
súdržnosti by podpora pre podniky mala 
byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti 
štátnej pomoci stanovenými v článkoch 
107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa mala 
obmedziť podpora produktívnych investícií 
pre iné podniky než MSP na podniky, ktoré 
sa nachádzajú v oblastiach určených ako 
podporované oblasti v súlade s článkom 
107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných 

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

kapitálu a k zamestnanosti. Produktívne 
investície by sa mali podporovať 
predovšetkým vtedy, ak sú potrebné na 
anulovanie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením pracovných miest alebo 
ochranou už existujúcich miest, ak také 
investície nebudú viesť k premiestneniu z 
iného členského štátu alebo z iného 
územia rovnakého členského štátu. 
Investície do existujúcich priemyselných 
zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém 
Únie na obchodovanie s emisiami, by mali 
byť povolené, ak prispievajú k príslušným 
referenčným hodnotám stanoveným na 
bezodplatné prideľovanie emisných kvót 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/87/ES14 a ak nemajú negatívny 
vplyv na zamestnanosť. Akékoľvek takéto 
investície by mali byť náležite odôvodnené 
v príslušnom pláne spravodlivej 
transformácie územia. V záujme ochrany 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti by sa na podporu pre podniky 
mala vzťahovať výnimka z pravidiel Únie 
v oblasti štátnej pomoci stanovených v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ.

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 189
Kateřina Konečná
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu 
a k zamestnanosti. V prípade iných 
podnikov ako MSP by sa produktívne 
investície mali podporovať len vtedy, ak sú 
potrebné na zmiernenie zániku pracovných 
miest vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 
Tieto investície by mali zohľadňovať 
zásadu „znečisťovateľ platí“ a nemali by 
sa považovať za príležitosť pre 
priemyselné zariadenia predávať 
nadbytočné emisné kvóty pre svoj vlastný 
zisk. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu a politiky súdržnosti by 
podpora pre podniky mala byť v súlade 
s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci 
stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. 
Najmä by sa mala obmedziť podpora 
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produktívnych investícií pre iné podniky 
než MSP na podniky, ktoré sa nachádzajú 
v oblastiach určených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu 
a k zamestnanosti. V prípade iných 
podnikov ako MSP by sa produktívne 
investície mali podporovať len vtedy, ak sú 
potrebné na zmiernenie zániku pracovných 
miest vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane 
zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém 
Únie na obchodovanie s emisiami, by mali 
byť povolené, ak prispievajú k prechodu 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu a odolnosť území 
postihnutých transformáciou by sa z FST 
mala poskytovať podpora na produktívne 
investície do MSP v sektoroch potrebných 
na prechod na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
najneskôr do roku 2040. Produktívne 
investície by sa mali chápať ako investície 
do fixného kapitálu alebo nehmotného 
majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar 
a služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého 
kapitálu a k zamestnanosti. V prípade 
iných podnikov ako MSP by sa 
produktívne investície mali podporovať len 
vtedy, ak sú nevyhnutne potrebné na 
úspešné vykonávanie plánu na 
spravodlivú transformáciu územia a 
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na klimaticky neutrálne hospodárstvo do 
roku 2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a ak vedú k ochrane 
značného počtu pracovných miest. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. 
V záujme ochrany integrity vnútorného 
trhu a politiky súdržnosti by podpora pre 
podniky mala byť v súlade s pravidlami 
Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými 
v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

prispievať k zmierňovaniu zániku 
pracovných miest vyplývajúceho 
z transformácie, a to vytvorením alebo 
ochranou značného počtu pracovných 
miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu 
alebo byť jeho výsledkom. V záujme 
ochrany integrity vnútorného trhu 
a politiky súdržnosti by podpora pre 
podniky mala byť v súlade s pravidlami 
Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými 
v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 

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

kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu 
a k zamestnanosti. V prípade iných 
podnikov ako MSP by sa produktívne 
investície mali podporovať len vtedy, ak sú 
potrebné na zmiernenie zániku pracovných 
miest vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 
V záujme ochrany integrity vnútorného 
trhu a politiky súdržnosti by podpora pre 
podniky mala byť v súlade s pravidlami 
Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými 
v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ. 
Tieto investície nemajú vplyv na zásadu 
prvoradosti energetickej účinnosti a 
zásadu „znečisťovateľ platí“.

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

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

Pozmeňujúci návrh 192
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými 
v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

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

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 193
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Marian-Jean Marinescu, Bartosz 
Arłukowicz, Traian Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe 
Hansen, Dolors Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert 
Lins, Christine Schneider, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pravidlá štátnej pomoci EÚ by sa 
mali v oprávnených regiónoch v procese 
transformácie uplatňovať pružne, aby sa 
prilákali súkromné investície. Pri 
vypracúvaní nových usmernení by preto 
Komisia mala zohľadniť problémy 
štrukturálnych zmien v dotknutých 
regiónoch, aby sa zabezpečilo, že týmto 
regiónom bude poskytnutá dostatočná 
pružnosť na to, aby mohli svoje projekty 
realizovať sociálne a ekonomicky 
uskutočniteľným spôsobom.

Or. en



AM\1206566SK.docx 131/187 PE650.732v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 194
Petar Vitanov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Spoločné rozdelenie finančných 
prostriedkov by sa malo vykonávať 
v súlade so zásadou „prioritných regiónov 
s vysokými emisiami uhlíka“, ktorá 
zahŕňa kumulatívne regióny, ktoré vo 
veľkej miere závisia od uhlia (a uhoľných 
elektrární) a ktorých HDP na obyvateľa 
je pod priemerom EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Fond by mal uprednostniť oblasti s vysokými emisiami uhlíka, najmä tie, ktoré sú závislé od 
uhlia (a zavádzajú sa centrálne) a ktorých HDP na obyvateľa je pod priemerom EÚ. 
Kľúčovými kritériami pre oprávnenosť by mal byť počet pracovných miest v odvetví ťažby 
uhlia, využívania energie a odvetví s vysokými emisiami uhlíka.

Pozmeňujúci návrh 195
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Podpora produktívnych investícií 
v iných podnikoch než MSP 
prostredníctvom Fondu na spravodlivú 
transformáciu by sa nemala obmedzovať 
na oblasti oprávnené na štátnu pomoc 
podľa uplatniteľných pravidiel štátnej 
pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. a) 
a c) ZFEÚ. Pravidlá štátnej pomoci by 
naopak mali umožniť všetkým regiónom, 
ktoré dostávajú pomoc prostredníctvom 
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FST, účinne riešiť hrozbu straty 
pracovných miest už v ranom štádiu. To 
by sa malo zabezpečiť aj prispôsobením 
všeobecného nariadenia o skupinových 
výnimkách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Oblastiam, ktoré sú najviac 
postihnuté prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, by sa mala 
poskytnúť príležitosť čo najskôr aktívne 
riešiť súvisiace štrukturálne zmeny. To si 
vyžaduje úpravy právnych predpisov 
o štátnej pomoci, napr. prostredníctvom 
nového usmernenia Európskej komisie na 
základe článku 107 ods. 3 písm. b) alebo 
c) ZFEÚ, aby sa zabezpečilo, že pomoc je 
prípustná podľa uplatniteľných pravidiel 
bez ohľadu na postavenie podporovaných 
regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
João Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 

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

Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné navrhnúť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade 
s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
sú zdroje FST schopné sa posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR 
a ESF+.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 198
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade 
s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR 
a ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR 
a ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia a mali 
by vylúčiť typy operácií, ktoré nie sú 
oprávnené na podporu, ako sa ustanovuje 
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v článku 5 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 

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

program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mohli posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a 
ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 201
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 202
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou a merateľnou 
implementáciou procesu transformácie na 
konkrétnom území s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto 
súvislosti by prijímajúce regióny v 
členských štátoch mali v spolupráci s 
príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane existujúcich miestnych podnikov, 
najmä MSP a subdodávateľov veľkých 
energetických zariadení, občianskej 
spoločnosti a dotknutých miestnych 
spoločenstiev, a s podporou Komisie 
vypracovať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
podrobne opíše proces transformácie 
vrátane opatrení na vytváranie 
pracovných miest a investícií do miestnej 
sociálnej infraštruktúry, a to 
prinajmenšom v súlade s ambíciami ich 
národných energetických a klimatických 
plánov, s cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a Európskym 
pilierom sociálnych práv. Na tento účel by 
Komisia mala zriadiť platformu pre 
spravodlivú transformáciu, ktorá by 
vychádzala z existujúcej platformy pre 
transformujúce sa uhoľné regióny, aby 
umožnila dvojstrannú a viacstrannú 
výmenu skúseností, čo sa týka získaných 
ponaučení a najlepších postupov pre 
všetkých dotknutých aktérov a sektory. 
Existujúca platforma by sa mala v plnej 
miere využívať na šírenie najlepších 
postupov počas plánovacej fázy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
spravodlivého procesu transformácie na 
konkrétnom území s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a obehové hospodárstvo, 
v ktorom sa efektívne využívajú zdroje a 
energia a ktoré je v plnom rozsahu 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie. V tejto súvislosti by príslušné 
orgány v každom členskom štáte mali 
vypracovať v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami a s podporou 
Komisie plány spravodlivej transformácie 
územia, v ktorých sa podrobne opíše 
proces transformácie vrátane právne 
záväzných dátumov pre postupné 
ukončenie používania všetkých fosílnych 
palív v časovom rámci, ktorý je v súlade 
s cieľom obmedziť zvyšovanie teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi 
úrovňami, a časového harmonogramu 
vykonávania kľúčových krokov 
a opatrení, ktoré prispejú k dosiahnutiu 
cieľov najnovšieho environmentálneho 
akčného plánu Únie a cieľov OSN 
v oblasti udržateľného rozvoja. Na tento 
účel by Komisia mala zriadiť platformu pre 
spravodlivú transformáciu, ktorá by 
vychádzala z existujúcej platformy pre 
transformujúce sa uhoľné regióny, aby 
umožnila dvojstrannú a viacstrannú 
výmenu skúseností, čo sa týka získaných 
ponaučení a najlepších postupov vo 
všetkých postihnutých sektoroch a 
spoločenstvách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 204
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou a merateľnou 
implementáciou procesu transformácie na 
konkrétnom území s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto 
súvislosti by členské štáty mali vypracovať 
v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami a s podporou 
Komisie plány spravodlivej transformácie 
územia, v ktorých sa podrobne opíše 
proces transformácie, v súlade s ich 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi. S cieľom investovať do riešenia 
bez negatívnych následkov, musí každý 
návrh na podporu elektrární na výrobu 
energie z drevnej biomasy alebo prechod 
na biomasu ako podmienku oprávnenosti 
obsahovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá 
potvrdzuje existujúcu a nepretržitú 
dostupnosť odpadu z biomasy a zvyškov 
na podporu navrhovanej kapacity, aby 
nedošlo k negatívnym účinkom na 
využívanie pôdy, zmeny využívania pôdy 
a zachytávanie uhlíka v lesoch alebo 
dodávky materiálu z drevospracujúceho 
priemyslu. Na tento účel by Komisia mala 
zriadiť platformu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorá by vychádzala 
z existujúcej platformy pre transformujúce 
sa uhoľné regióny, aby umožnila 
dvojstrannú a viacstrannú výmenu 
skúseností, čo sa týka získaných ponaučení 
a najlepších postupov vo všetkých 
postihnutých sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Petros Kokkalis
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou a merateľnou 
implementáciou procesu transformácie na 
konkrétnom území s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať 
v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami a s podporou 
Komisie plány spravodlivej transformácie 
územia, v ktorých sa podrobne opíše 
proces transformácie, v súlade s ich 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi alebo dokonca s ambicióznejšími 
plánmi. Na tento účel by Komisia mala 
zriadiť platformu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorá by vychádzala 
z existujúcej platformy pre transformujúce 
sa uhoľné regióny, aby umožnila 
dvojstrannú a viacstrannú výmenu 
skúseností, čo sa týka získaných ponaučení 
a najlepších postupov vo všetkých 
postihnutých sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 

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

klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto 
súvislosti by členské štáty mali vypracovať 
v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami a s podporou 
Komisie plány spravodlivej transformácie 
územia, v ktorých sa podrobne opíše 
proces transformácie, v súlade s ich 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi a podľa možností aj nad rámec 
týchto plánov. Na tento účel by Komisia 
mala zriadiť platformu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorá by vychádzala 
z existujúcej platformy pre transformujúce 
sa uhoľné regióny, aby umožnila 
dvojstrannú a viacstrannú výmenu 
skúseností, čo sa týka získaných ponaučení 
a najlepších postupov vo všetkých 
postihnutých sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo najneskôr do roku 
2040. V tejto súvislosti by členské štáty 
mali vypracovať v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami a s podporou 
Komisie plány spravodlivej transformácie 
územia, v ktorých sa podrobne opíše 
proces transformácie, v súlade s ich 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi alebo dokonca s ambicióznejšími 
plánmi. Na tento účel by Komisia mala 
zriadiť platformu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorá by vychádzala 
z existujúcej platformy pre transformujúce 
sa uhoľné regióny, aby umožnila 
dvojstrannú a viacstrannú výmenu 
skúseností, čo sa týka získaných ponaučení 
a najlepších postupov vo všetkých 
postihnutých sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Edina Tóth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať 
v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami a s podporou 
Komisie plány spravodlivej transformácie 
územia, v ktorých sa podrobne opíše 

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

proces transformácie. Na tento účel by 
Komisia mala zriadiť platformu pre 
spravodlivú transformáciu, ktorá by 
vychádzala z existujúcej platformy pre 
transformujúce sa uhoľné regióny, aby 
umožnila dvojstrannú a viacstrannú 
výmenu skúseností, čo sa týka získaných 
ponaučení a najlepších postupov vo 
všetkých postihnutých sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo najneskôr do roku 
2050. . V tejto súvislosti by členské štáty 
mali vypracovať v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami a s podporou 
Komisie plány spravodlivej transformácie 
územia, v ktorých sa podrobne opíše 
proces transformácie, v súlade s ich 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi. Na tento účel by Komisia mala 
zriadiť platformu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorá by vychádzala 
z existujúcej platformy pre transformujúce 
sa uhoľné regióny, aby umožnila 
dvojstrannú a viacstrannú výmenu 
skúseností, čo sa týka získaných ponaučení 
a najlepších postupov vo všetkých 
postihnutých sektoroch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 212
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať 

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

v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami a s podporou 
Komisie plány spravodlivej transformácie 
územia, v ktorých sa podrobne opíše 
proces transformácie, na základe ich 
národných energetických a klimatických 
plánov. Na tento účel by Komisia mala 
zriadiť platformu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorá by vychádzala 
z existujúcej platformy pre transformujúce 
sa uhoľné regióny, aby umožnila 
dvojstrannú a viacstrannú výmenu 
skúseností, čo sa týka získaných ponaučení 
a najlepších postupov vo všetkých 
postihnutých sektoroch.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 214
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 215
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V záujme zabezpečenia dlhodobej 
účinnosti a pozitívneho vplyvu 
transformácie a FST bude Komisia 
povinná zbierať údaje, aby sa tak lepšie 
predpovedali zručnosti potrebné vo 
všetkých sektoroch a v priemyselných 
odvetviach s cieľom prispôsobiť sa 
zmenám, ktoré so sebou prináša nové 
ekologické hospodárstvo, a aby sa 
predovšetkým zaviedli modely pre 
posúdenie účinkov dekarbonizácie na 
zamestnanosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

ako aj podrobný plán investícií do 
sociálnej infraštruktúry. 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, 
príležitosti a potreby týchto území, a to aj 
z hľadiska sociálnej infraštruktúry, ako aj 
potenciál tvorby pracovných miest 
nevyhnutný na dosiahnutie 
transformácie, 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 najneskôr do roku 
2050 a s cieľmi zelenej dohody, pričom je 
potrebné zabezpečiť, že sa pri nej na 
nikoho nezabudne. V plánoch by sa mali 
určiť aj najzraniteľnejšie a cenné ľudské 
a obchodné zdroje z regiónov s cieľom 
podporiť udržateľný rozvoj založený na 
existujúcom potenciáli v oblasti 
vzdelávania a inžinierstva. Existujúce 
MSP, najmä tie, ktoré pôsobia ako 
subdodávatelia v hodnotovom reťazci na 
výrobu fosílnych palív, by sa mali 
považovať za kľúčové zdroje pre miestne 
spoločenstvá. Finančnú podporu z FST by 
mali dostávať len investície, ktoré sú 
v súlade s plánmi transformácie. Plány 
spravodlivej transformácie územia by mali 
byť súčasťou vnútroštátneho programu 
FST, ktorý schváli Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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 



PE650.732v02-00 148/187 AM\1206566SK.docx

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 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, so zásadou „nespôsobovať 
žiadne významné škody“ v rámci 
taxonómie EÚ pre udržateľné 
financovanie, ktoré nebránia prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo a nevedú 
k zablokovaniu aktív alebo ich uviaznutiu. 
Oprávnené by nemali byť žiadne činnosti 
ani programy podporujúce sústavné 
využívanie fosílnych palív. Plány 
spravodlivej transformácie územia by mali 
byť súčasťou programov (podporovaných 
z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo 
FST), ktoré schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Pär Holmgren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(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 
ľudia a 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, a presné ciele a časové 
harmonogramy, ktoré sa majú dodržiavať 
na dosiahnutie klimaticky neutrálneho, 
environmentálne udržateľného a 
obehového hospodárstva, v ktorom sa 
efektívne využívajú zdroje a energia 
a ktoré je v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
najneskôr do roku 2040, 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, príležitosti a investičné 
potreby týchto území a mali by sa určiť 
typy operácií potrebných na zabezpečenie 
súdržného rozvoja environmentálne 
udržateľných činností, ktoré sú potrebné 
na obmedzenie zvyšovania teploty na 
1,5 °C  v porovnaní s predindustriálnymi 
úrovňami a na dosiahnutie cieľov zelenej 
dohody. Finančnú podporu z FST by mali 
dostávať len investície, ktoré sú v súlade 
s plánmi transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Michal Wiezik, Radan Kanev

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, ktoré sú zároveň v súlade 
s transformáciou na klimatickú neutralitu 
a s cieľmi ekologického dohovoru. 
Prestúpenie na operáciu alebo 
technológiu s porovnateľnými úrovňami 
emisií na jednotku vyrobenej energie 
alebo doba návratnosti parity uhlíka, 
ktorá je príliš dlhá na splnenie ambícií 
Únie do roku 2050, by nemali byť 
oprávnenými investíciami. 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 220
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

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, zvýšenie 
zamestnanosti a zabránenie zhoršovaniu 
životného prostredia, 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 môžu byť súčasťou väčších 
jednotiek alebo zodpovedať väčším 
jednotkám, ako sú regióny na úrovni 
NUTS 3. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi zelenej dohody. Finančnú podporu 
z FST by mali dostávať len investície, 
ktoré sú v súlade s plánmi transformácie 
a s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného 
prostredia. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať väčšiu pružnosť pri posudzovaní a vymedzovaní území 
ovplyvnených prechodom spôsobom, ktorý bude zodpovedať cieľu FST a bude prinášať 
najväčšie výsledky. V niektorých členských štátoch nemusia byť regióny na úrovni NUTS 3 
najvhodnejšími územnými jednotkami na vykonávanie európskej politiky/politík a môžu viesť 
k zníženiu účinkov plánovaných opatrení.
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Pozmeňujúci návrh 221
Danilo Oscar Lancini

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 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 
opísané 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 222
Kateřina Konečná

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 zelenej dohody. Finančnú podporu 
z FST by mali dostávať len investície, 
ktoré sú v súlade s plánmi transformácie. 
Plány spravodlivej transformácie územia 
by mali byť súčasťou programov 
(podporovaných z EFRR, ESF+, 
Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050, 
najmä pokiaľ ide o konverziu alebo 
uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe 
fosílnych palív alebo iným činnostiam 
spojeným s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, resp. činnostiam, 
ktorých konečný priemyselný výrobok je 
priamo ovplyvnený 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 zelenej dohody. 
Finančnú podporu z FST by mali dostávať 
len investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej (15) V plánoch spravodlivej 
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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 zelenej dohody. Finančnú podporu 
z FST by mali dostávať len investície, 
ktoré sú v súlade s plánmi transformácie. 
Plány spravodlivej transformácie územia 
by mali byť súčasťou programov 
(podporovaných z EFRR, ESF+, 
Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

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, 
sektorov, ktoré prispievajú k emisiám 
skleníkových plynov a iných činností 
spojených 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 zelenej dohody. 
Finančnú podporu z FST by mali dostávať 
len investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Petar Vitanov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Plány spravodlivej transformácie 
územia sa majú predložiť čo najskôr, 
najneskôr však do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Pre riadiace orgány a členské štáty to 
predstavuje výzvu z hľadiska 
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vykonávania, keďže prijatie týchto plánov 
je potrebné na uvoľnenie finančných 
prostriedkov. S cieľom zmierniť túto 
výzvu by sa preto podmienené predbežné 
financovanie technickej pomoci malo 
sprístupniť pred prijatím plánov.

Or. en

Odôvodnenie

In the aftermath of the coronavirus crisis, European regions will be under stress, and their 
focus should be on empowering workers and regional communities through cohesion policy 
rather than using these funds for other purposes. The future recovery has to offer the regions 
a chance to develop a new model of prosperity. At this stage, there still no forecast what will 
be the impact of the coronavirus crises on the economy, but in any case, we can assume that 
the economy now is in line to suffer a fall in output worse than the last financial crises. The 
regions will need a time for careful assessment of the economic consequences of the 
pandemic, therefore they will need enough time for submitting their territorial just transition 
plans.

Pozmeňujúci návrh 225
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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. pl

Pozmeňujúci návrh 226
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
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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 mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy 
v prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST. S cieľom zmerať pokrok v procese 
transformácie sú spoločností, ktoré 
dostávajú finančné prostriedky z FST, 
povinné podávať správy o svojom 
udržateľnom vplyve v súlade so 
smernicou EÚ o zverejňovaní 
nefinančných informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Susana Solís 
Pérez, Nils Torvalds

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 a aby sa zvýšil vplyv FTS ako 
kľúčového legislatívneho prvku zelenej 
dohody, v súlade so zásadou 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy 
v prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin
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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 zabezpečenia 
požadovaných výsledkov využívania 
zdrojov FST, v súlade so zásadou 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy 
v prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Esther de Lange

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 Komisia uplatniť 
finančné opravy v prípade vážneho 
nesplnenia cieľových hodnôt stanovených 
pre špecifický cieľ FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Programy financované z FST sa 
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hodnotia ex ante a ex post 
prostredníctvom sledovania klímy, 
vedenia evidencie prírodného kapitálu 
a metodík životného cyklu s cieľom merať 
ich vplyv na udržateľnosť na základe 
harmonizovaných ukazovateľov 
a hodnotenia životného cyklu. Je potrebné 
zaviesť metódu overovania udržateľnosti, 
ktorá bude v súlade s investičným plánom 
pre udržateľnú Európu, a na základe 
ktorej budú musieť navrhovatelia 
projektov presahujúcich určitú veľkosť 
posudzovať environmentálny, klimatický 
a sociálny vplyv týchto projektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(17) Na účely doplnenia a zmien 
určitých nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu 
prvkov uvedených v prílohe III k tomuto 
nariadeniu týkajúcich sa spoločných 
ukazovateľov výstupu a výsledku 
založených na harmonizovaných 
ukazovateľoch udržateľnosti 
a hodnotenia životného cyklu, ktorými sa 
meria vplyv udržateľnosti, ako sa 
stanovuje v nariadení o taxonómii 
a nariadení o zverejňovaní. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva15. V záujme 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa najmä všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov; títo 
odborníci majú systematický prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.
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_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.
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Pozmeňujúci návrh 234
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom stanoviť vhodný 
finančný rámec pre FST by sa mali na 
Komisiu preniesť vykonávacie právomoci 
na určenie ročného rozdelenia 
dostupných alokácií pre jednotlivé členské 
štáty v súlade s prílohou I.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Pär Holmgren

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 

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť ľudí a územia, ktoré 
čelia hospodárskej a sociálnej 
transformácii, pri ich prechode na 
klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a obehové hospodárstvo, 
v ktorom sa efektívne využívajú zdroje a 
energia a ktoré je v plnom rozsahu 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, najneskôr do roku 2040, 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 osobitné výzvy, ktorým čelia 
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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,

najviac znevýhodnení ľudia a územia, ako 
aj obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Danilo Oscar Lancini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane 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 
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dosiahnutie týchto cieľov,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 237
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Medzivládny panel o zmene klímy 
tvrdí, že svetové využívanie uhlia, ropy 
a zemného plynu sa do roku 2050 budú 
musieť znížiť o 97 %, 87 % a o 74 % s 
cieľom zabezpečiť, aby sa globálne 
otepľovanie obmedzilo na 1,5 stupňa 
Celzia. Tento nezlučiteľný konflikt medzi 
záujmami odvetvia fosílnych palív 
a záujmami ľudí znamená, že FST by sa 
mal výslovne zamerať na ukončenie 
odvetvia fosílnych palív. Znamená to, že 
FST by mal ovplyvniť rýchlu 
transformáciu v odvetví energetiky tým, že 
bude podporovať pracovníkov v týchto 
odvetviach.

Or. en

Odôvodnenie

Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že uhlie, ropa a zemný plyn musia zostať v zemi. FST sa 
v tejto súvislosti nemôže zdráhať. Zemný plyn nie je premosťovacím palivom a je neprijateľné, 
aby FST podporoval ktorýkoľvek z týchto odvetví alebo dokonca toleroval ich existenciu po 
roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 239
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) V súlade so záväzkom v rámci 
zelenej dohody, na základe ktorého by 
všetky politiky EÚ mali prispievať 
k zachovávaniu a obnoveniu prírodného 
kapitálu Európy, sa v tomto nariadení 
uvádza výlučný zoznam typov operácií, 
ktoré nie sú oprávnené na podporu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 240
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 si 
vyžadujú dodatočnú podporu s cieľom 
uskutočniť prechod na klimaticky 
neutrálne obehové hospodárstvo Únie do 
roku 2050, v ktorom sa efektívne využívajú 
zdroje a energia a ktoré je v plnom 
rozsahu založené na obnoviteľných 
zdrojoch, 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 241
Pär Holmgren

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 ľuďom 
a územiam pri riešení sociálno-
ekonomických výziev súvisiacich 
s procesom prechodu na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné 
a obehové hospodárstvo, v ktorom sa 
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efektívne využívajú zdroje a energia 
a ktoré je v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch, v čo najskoršom 
horizonte, najneskôr však do roku 2040, 
a to spravodlivým a inkluzívnym 
spôsobom, pri ktorom sa na nikoho 
nezabudne, v záujme plniť záväzok Únie 
a členských štátov obmedziť zvyšovanie 
globálnej teploty na 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnymi úrovňami 
vyplývajúci z Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, 
Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan 
Berger, Christian Doleschal, Ulrike Müller, Christine Schneider

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. Podpora sa poskytne aj 
minimálne všetkým oblastiam ťažby uhlia 
v EÚ, kde sa uhlie stále ťaží, a územiam, 
kde sa po postupnom ukončení banskej 
činnosti uskutočnia dôležité štrukturálne 
zmeny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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 
hospodárstvam, ľuďom a životnému 
prostrediu území, ktoré čelia vážnym 
sociálno-ekonomickým výzvam 
vyplývajúcim z procesu prechodu na cieľ 
Únie v oblasti klímy do roku 2030 
stanovený v článku 2 ods. 11 nariadenia 
(EÚ) č. 2018/1999 a na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Esther de Lange

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. Aby členské štáty dostali 
podporu z FST, mali by sa zaviazať 
k dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti 
klimatickej neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 to spôsobom, ktorý 
neohrozuje environmentálne ciele a ktorý 
chráni obmedzené prírodné zdroje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Marian-Jean Marinescu

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, 
najmä regiónom s vysokými emisiami 
uhlíka závislým od ťažby uhlia 
a elektrární, ktoré čelia vážnym sociálno-
ekonomickým výzvam vyplývajúcim 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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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, s cieľom zabezpečiť, aby 
všetky členské štáty dosiahli klimatickú 
neutralitu najneskôr do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Mick Wallace, Clare Daly

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 majú ambiciózne plány na 
dekarbonizáciu v súlade s cieľom 1.5 
Parížskej dohody, ale čelia 
transformačným sociálno-ekonomickým 
zmenám, ktoré budú mať vplyv najmä na 
pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Fond na spravodlivú transformáciu musí podporovať pracovníkov, ktorí sú súčasťou 
ambicióznej sociálno-ekonomickej transformácie, ktorá musí byť v prípade scenára 1.5 
v súlade s cestou dekarbonizácie. Finančné prostriedky sa nemôžu poskytnúť regiónom, 
v ktorých budú ovplyvňovať zisky, a nie pracovníkov, ani regiónom, ktoré nemajú plány na 
dekarbonizáciu v súlade s Parížskou dohodou. Zmeny potrebné na splnenie záväzkov 
Parížskej dohody sa musia uskutočniť v dostatočnom časovom predstihu pred rokom 2050.

Pozmeňujúci návrh 249
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
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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 rôznym vážnym sociálno-
ekonomickým výzvam vyplývajúcim 
z osobitostí jednotlivých členských štátov 
v procese prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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 cieľa Únie do roku 2030.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 

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

„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na udržateľné, obehové a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 252
Danilo Oscar Lancini

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 
škodám vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
aj z epidémie COVID-19.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 253
Petros Kokkalis, Silvia Modig

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 
najneskôr do roku 2050.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 254
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

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 
najneskôr do roku 2040.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 zásadnej podpory 
územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-
ekonomickým výzvam vyplývajúcim 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie.

Or. pl

Odôvodnenie

Rada síce v decembri 2019 prijala cieľ klimatickej neutrality do roku 2050, no stalo sa tak 
ešte pred vypuknutím pandémie COVID-19, ktorá paralyzovala naše hospodárstvo a viedla 
k poklesu HDP, investičných príležitostí a emisií. Mala by sa preto prehodnotiť lehota na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 256
Edina Tóth, András Gyürk
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Stanovuje sa ním špecifický cieľ 
FST, jeho geografické pokrytie a zdroje, 
rozsah jeho podpory, pokiaľ ide o cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu 
uvedený v [článku 4 ods. 2 písm. a)] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], ako aj 
osobitné ustanovenia pre programovanie 
a ukazovatele potrebné na monitorovanie.

2. Stanovuje sa ním špecifický cieľ 
FST, jeho geografické pokrytie a zdroje, 
rozsah jeho podpory, ako aj osobitné 
ustanovenia pre programovanie 
a ukazovatele potrebné na monitorovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu už podporujú EFRR, KF a ESF+, ide o výrazné 
prekrývanie. V tejto súvislosti nemá tento fond v rámci politiky súdržnosti žiadnu pridanú 
hodnotu. Preto sa FST zriaďuje nezávisle od cieľov politiky súdržnosti a mal by byť prepojený 
s nariadením o spoločných ustanoveniach len do takej miery, v akej by sa v súlade 
s pravidlami vykonávania nariadenia o spoločných ustanoveniach využívali podobné fondy 
v oblasti vnútorných vecí.

Pozmeňujúci návrh 257
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Stanovuje sa ním špecifický cieľ 
FST, jeho geografické pokrytie a zdroje, 
rozsah jeho podpory, pokiaľ ide o cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu 
uvedený v [článku 4 ods. 2 písm. a)] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], ako aj 
osobitné ustanovenia pre programovanie 
a ukazovatele potrebné na monitorovanie.

2. Stanovuje sa ním špecifický cieľ 
FST, jeho geografické pokrytie a zdroje, 
rozsah jeho podpory, pokiaľ ide o cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu 
uvedený v [článku 4 ods. 2 písm. a)] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], ako aj 
osobitné ustanovenia pre programovanie 
a ukazovatele udržateľnosti potrebné na 
monitorovanie, pričom sa zavádzajú sa 
metodiky posudzovania životného cyklu 
a vedenia evidencie prírodného kapitálu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 258
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh nariadenia
Článok 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifický cieľ Špecifické ciele

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne a hospodárske dôsledky 
prechodu k dosiahnutiu ambicióznych 
cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030, ktoré 
sú v súlade s návrhom Komisie [Európsky 
právny predpis v oblasti klímy], a zároveň 
prispievať k zachovaniu prírodného 
kapitálu Európy a zabráneniu 
zhoršovaniu životného prostredia“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
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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 do roku 
2050 a zároveň dosiahnuť cieľ EÚ 
v oblasti zníženia emisií skleníkových 
plynov do roku 2030“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Roberta Metsola

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 geografické podmienky, rozsah 
a dostupné zdroje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 



PE650.732v02-00 176/187 AM\1206566SK.docx

SK

FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske 
a environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske 
a environmentálne dôsledky prechodu na 
moderné a konkurencieschopné 
hospodárstvo, novodobé energetické a 
priemyselné riešenia a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Edina Tóth, András Gyürk

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“.

FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske 
a environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu už podporujú EFRR, KF a ESF+, ide o výrazné 
prekrývanie.  FST by sa mal zriadiť nezávisle od cieľov politiky súdržnosti a mal by byť 
prepojený s nariadením o spoločných ustanoveniach len do takej miery, v akej by sa využíval 
podľa pravidiel vykonávania nariadenia o spoločných ustanoveniach.

Pozmeňujúci návrh 264
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
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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“.

pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať všetkým regiónom 
a ľuďom prístup k spravodlivým a 
rovnocenným príležitostiam s cieľom 
riešiť sociálne, hospodárske 
a environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds

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 
využívajúce biologické materiály do roku 
2050“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Petros Kokkalis

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 

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 
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a environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

a environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

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 
najneskôr do roku 2050“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Kateřina Konečná

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 
najneskôr do roku 2050“.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

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, 
environmentálne dôsledky a dôsledky 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo na verejné zdravie“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

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 do roku 
2050“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Mick Wallace, Clare Daly
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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“.

FST prispieva k dvom cieľom – v prvom 
rade umožňuje regiónom riešiť všetky 
sociálno-ekonomické výzvy vyplývajúce 
z ekologického prechodu na obehové 
hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka, 
a v druhom rade zabezpečuje výrazné 
znižovanie sociálno-ekonomických 
nerovností na týchto územiach.

Or. en

Odôvodnenie

FST sa musí zameriavať na zabezpečenie podpory regiónom a verejným orgánom, ktoré 
vypracovali plány na dosiahnutie dôkladnej dekarbonizácie, a súčasne na riešenie všetkých 
sociálno-ekonomických výziev. Znižovanie sociálno-ekonomických nerovností by sa malo stať 
stredobodom spravodlivej transformácie, v opačnom prípade tento fond nezíska podporu 
verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 272
Pär Holmgren

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 za 
predpokladu, že prijali právne záväzné 
ciele a opatrenia na postupné ukončenie 
všetkých fosílnych palív v časovom rámci, 
ktorý je zlučiteľný s cieľom obmedziť 
zvyšovanie teploty na 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnymi úrovňami, vrátane 
postupného ukončenia tuhých fosílnych 
palív najneskôr do roku 2030, a na 
dosiahnutie klimatickej neutrality celého 
hospodárstva najneskôr do roku 2040.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 273
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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, ktoré súhlasili 
s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu 
do roku 2050, preukázali tento záväzok vo 
svojich vnútroštátnych plánoch v oblasti 
energetiky a klímy a ktoré požadujú 
finančnú pomoc na dosiahnutie odolného 
a klimaticky neutrálneho hospodárstva do 
roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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 za 
predpokladu, že sa stanovili vnútroštátne 
ciele v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrálnosti do roku 2050. Okrem toho 
musia členské štáty v súlade s Parížskou 
dohodou stanoviť strednodobé ciele na 
rok 2030.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 275
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski

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, ktorých hrubý 
domáci produkt (HDP) bol v roku 2018 
nižší ako priemer Európskej únie. Členské 
štáty, ktoré ťažia čierne alebo hnedé 
uhlie, sú vždy oprávnené na podporu 
z FST.

Or. pl

Odôvodnenie

Nie je dôvod, prečo by obmedzené zdroje FST mali byť k dispozícii všetkým členským štátom. 
Hoci prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo predstavuje pre každý členský štát výzvu, 
rozsah tejto výzvy sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. Bohaté krajiny, ktoré už zmenili 
svoje energie a hospodárstva na moderné technológie, budú mať nielen menšie problémy pri 
financovaní transformácie, no dokonca môžu získať z prenosu technológií do chudobnejších 
krajín.

Pozmeňujúci návrh 276
Sirpa Pietikäinen

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, ako aj cieľ 
Únie dosiahnuť klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050 a ciele Únie 
v oblasti životného prostredia, a to 
v súlade s taxonómiou EÚ pre udržateľné 
financovanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 277
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 v súlade 
s cieľom EÚ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu najneskôr do roku 2050 
a zároveň zabezpečiť spravodlivú 
transformáciu pre všetkých.

Or. en

Odôvodnenie

Podpora rastu a zamestnanosti nestačí na zabezpečenie spravodlivého prechodu ku 
klimatickej neutralite. Nedostatočne zrealizovaná podpora bez jasného smerovania a s 
ohľadom na cieľ EÚ v oblasti klimatickej neutrality by mohla dokonca tento cieľ ohroziť, a 
prehĺbiť tak nerovnosti, ktoré by viedli k odsunu najzraniteľnejších osôb na okraj.

Pozmeňujúci návrh 278
Mick Wallace, Clare Daly

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 v súlade 
s cieľom 1.5 Parížskej dohody 
a zabezpečuje sa spravodlivý prechod pre 
všetkých.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
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Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

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 podporujú sociálne, 
sociálno-ekonomické a environmentálne 
vplyvy transformácie v postihnutých 
regiónoch vo všetkých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Kateřina Konečná

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 v súlade s 
cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu 
do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Marian-Jean Marinescu

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 podporujú územia 
uvedené v článku 3 ods. 1 zo všetkých 
členských štátov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 282
Edina Tóth, András Gyürk

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Maria Arena, César Luena, 
Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi 
López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

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. Finančné prostriedky z FST sa 
nesmú poskytovať na úkor zdrojov 
pridelených na ostatné fondy VFR.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 284
Kateřina Konečná

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 najmenej 
30 miliárd EUR v cenách roku 2018 a 
nesmú pochádzať z prostriedkov 
vyčlenených z iných fondov. Táto suma 
môže byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje 
v súlade s uplatniteľným základným 
aktom.

Or. en

Odôvodnenie

Fond na spravodlivú transformáciu by mali tvoriť nové finančné prostriedky EÚ a mal by 
poskytovať finančnú podporu, ktorá je podstatne vyššia ako 7,5 miliardy EUR. Navrhovaný 
mechanizmus prenosu založený na zosúladení finančných prostriedkov získaných z FST so 
zdrojmi členských štátov (vlastné zdroje alebo prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti) 
už naďalej nie je povinný, vďaka čomu môžu členské štáty posúdiť najlepší spôsob 
prideľovania zdrojov. Tým sa zabráni tomu, aby sa zdroje, ktoré sú už viazané na iné dôležité 
projekty, prerozdelili na činnosti FST, čo by viedlo k neželaným následkom.

Pozmeňujúci návrh 285
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Andreas Glück, Nils Torvalds

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 

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 
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alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje 
v súlade s uplatniteľným základným 
aktom.

alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje 
v súlade s uplatniteľným základným aktom 
pod podmienkou, že to Komisia na 
základe posúdenia vplyvu považuje za 
nevyhnutné.

Or. en

Odôvodnenie

Dodatočné zdroje z FST by sa mali prideliť len vtedy, ak to Komisia na základe posúdenia 
vplyvu považuje za nevyhnutné.


