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Pozmeňujúci návrh 1
Rob Rooken

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy 
a adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby niekto zaostával;

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti nerovnosti; domnieva sa, že by 
sa to malo dosiahnuť bez toho, aby sa na 
niekoho zabudlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 



PE657.316v01-00 4/35 AM\1213121SK.docx

SK

hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby niekto zaostával;

hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby sa na niekoho 
zabudlo; zdôrazňuje význam finančných 
prostriedkov EFSI pre dosiahnutie cieľa 
30 % nových investícií na výdavky 
súvisiace s klímou a 10 % na výdavky 
súvisiace s biodiverzitou, ako aj v 
budúcom VFR a nástrojoch obnovy; 
nabáda Komisiu, aby stanovila spoločné 
ukazovatele výstupov a vstupov s cieľom 
zabezpečiť, aby projekty plnili ciele Únie v 
oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby niekto zaostával;

1. uznáva význam kohéznych fondov 
pri dodržiavaní zásad politiky súdržnosti a 
ako nástroja na podporu 
najvzdialenejších, ostrovných a horských 
regiónov; uznáva ďalej, že kohézne fondy 
sú kľúčové na dosiahnutie cieľov 
stanovených v Európskej zelenej dohode a 
konkrétnejšie v boji proti zmene klímy, a 
víta cieľ politiky 2 (PO2) navrhovaného 
nového nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, ako sa uvádza v jeho článku 
4 ods. 1 písm. b), ktorého cieľom je 
vytvoriť „ekologickejší, nízkouhlíkový 
prechod na hospodárstvo s čistým nulovým 
obsahom uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby sa na niekoho 
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zabudlo;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 4
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby niekto zaostával;

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by mal v 
plnej miere prispieť k zvýšeniu cieľa Únie 
v oblasti klímy do roku 2030 a k cieľu 
dosiahnuť nulovú bilanciu emisií 
skleníkových plynov čo najskôr, najneskôr 
však do roku 2050, ako sa stanovuje v 
európskom právnom predpise v oblasti 
klímy; zdôrazňuje, že pri transformácii na 
udržateľné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo by sa na nikoho nemalo 
zabudnúť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Hermann Tertsch
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby niekto zaostával;

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal dosiahnuť bez toho, aby sa na niekoho 
zabudlo, a to prostredníctvom opatrení, 
ktoré zabezpečia zlučiteľnosť 
hospodárskej činnosti s ochranou 
životného prostredia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Nikos Androulakis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 

1. zdôrazňuje význam kohéznych 
fondov v boji proti zmene klímy a pri 
plnení našich záväzkov v rámci Parížskej 
dohody; víta cieľ politiky 2 (PO2) 
navrhovaného nového nariadenia 
o spoločných ustanoveniach, ako sa uvádza 
v jeho článku 4 ods. 1 písm. b), ktorého 
cieľom je vytvoriť „ekologickejší, 
nízkouhlíkový prechod na hospodárstvo 
s čistým nulovým obsahom uhlíka a odolnú 
Európu vďaka presadzovaniu čistej a 
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modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby niekto zaostával;

spravodlivej energetickej transformácie, 
zelených a modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“ domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby sa na niekoho 
zabudlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Antoni Comín i Oliveres

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby niekto zaostával;

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal dosiahnuť bez toho, aby sa na nikoho 
nezabudlo a v rámci Európskej zelenej 
dohody;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 8
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mal splniť bez toho, aby niekto zaostával;

1. uznáva význam kohéznych fondov 
v boji proti zmene klímy a víta cieľ 
politiky 2 (PO2) navrhovaného nového 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, 
ako sa uvádza v jeho článku 4 ods. 1 
písm. b), ktorého cieľom je vytvoriť 
„ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom 
uhlíka a odolnú Európu vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu a prevencie a riadenia 
rizika“; trvá na tom, že tento cieľ sa musí 
splniť bez toho, aby sa na niekoho 
zabudlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Nikos Androulakis

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. berie na vedomie plány, ktoré 
Komisia oznámila počas prejavu o stave 
Únie, pokiaľ ide o cieľ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 
55 %; pripomína, že ak chce EÚ splniť 
svoje medzinárodné záväzky a dosiahnuť 
do roku 2050 klimatickú neutralitu, sú 
potrebné vyššie ambície; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je nápomocná pri 
dosahovaní tohto cieľa prostredníctvom 
svojich finančných nástrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo;

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom k cieľom 
klimatickej neutralite a zníženia emisií 
spolu so spravodlivou transformáciou a 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na netoxické plne 
obehové hospodárstvo; zdôrazňuje preto 
význam projektov súdržnosti v procese 
transformácie európskeho hospodárstva 
na ekologické a digitálne hospodárstvo, a 
to najmä z hľadiska zlepšenia 
energetickej efektívnosti a šírenia 
modelov rozvoja s nízkou energetickou 
náročnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Nikos Androulakis

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo;

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo; domnieva sa, že v rámci 
politiky súdržnosti by sa nemal 
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financovať a podporovať žiadny program, 
ktorý má negatívny vplyv na naše úsilie o 
splnenie cieľov v oblasti klímy 
stanovených v nariadení (EÚ) ***/****, 
ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality (európsky právny 
predpis v oblasti klímy);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo;

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom ku klimaticky 
neutrálnemu, environmentálne 
udržateľnému hospodárstvu efektívne 
využívajúcemu energiu a zdroje, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
obnovy budov, rozvoj energie z 
obnoviteľných zdrojov, ako aj prechod 
smerom k mobilite s nulovými emisiami a 
netoxické obehové biohospodárstvo s 
udržateľnými zdrojmi;      

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
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zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo;

zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
udržateľnej mobility, zabraňovania strate 
biodiverzity a degradácie ekosystémov a 
pri prechode na obehové biohospodárstvo a 
podporovaní projektov v súlade so 
zásadou „nespôsobovať škodu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Rob Rooken

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo;

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti pri 
napredovaní smerom k inovatívnejšiemu 
hospodárstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
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k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo;

k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, efektívneho 
využívania zdrojov, vodného hospodárstva, 
úspory energie a energetickej efektívnosti 
a mobility, a pri prechode na obehové 
hospodárstvo presadzovaním a 
uplatňovaním zásady kaskádového 
využívania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo;

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti pri 
podporovaní odvetví, ktoré sú viac 
vystavené zmene klímy, ako je cestovný 
ruch a poľnohospodárstvo; podporuje 
napredovanie smerom k inovatívnejšiemu 
hospodárstvu, ktoré ponúka udržateľné 
riešenia v oblasti znižovania objemu 
odpadu, vodného hospodárstva, 
energetickej efektívnosti a mobility a pri 
prechode na obehové hospodárstvo;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 17
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
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k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo;

k inovatívnejšiemu, digitálnejšiemu a 
ekologickejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
ekologickejšej mobility, a pri prechode na 
obehové biohospodárstvo;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 18
Antoni Comín i Oliveres

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu, vodného 
hospodárstva, energetickej efektívnosti a 
mobility, a pri prechode na obehové 
biohospodárstvo;

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže 
zohrávať politika súdržnosti okrem iného 
pri napredovaní smerom 
k inovatívnejšiemu hospodárstvu, ktoré 
ponúka udržateľné riešenia v oblasti 
znižovania objemu odpadu a emisií, 
vodného hospodárstva, energetickej 
efektívnosti a mobility, a pri prechode na 
obehové biohospodárstvo;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 19
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
orientovaná na budúcnosť by mala 
vylúčiť všetku priamu a nepriamu 
podporu fosílnych palív a zabezpečiť, aby 
všetky fondy, programy a projekty EÚ boli 
v súlade so smerovaním zameraným na 
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obmedzenie globálneho otepľovania pod 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, pričom by sa v prípade potreby 
uplatňovali kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ; zdôrazňuje, že všetky 
projekty financované EÚ by mali prísne 
dodržiavať zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje strategickú úlohu 
obnoviteľnej, udržateľnej a 
decentralizovanej energie pri rozvoji 
územia a jeho podnikov, najmä MSP; 
zdôrazňuje potenciál energie z 
obnoviteľných zdrojov v okrajových a 
najvzdialenejších regiónoch spojený s ich 
geografickými a klimatickými 
charakteristikami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 

3. žiada, aby politika súdržnosti v 
koordinácii s ďalšími politikami EÚ 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
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novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni;

budovania novej infraštruktúry alebo 
modernizáciou existujúcej infraštruktúry na 
regionálnej a miestnej úrovni;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 22
Nikos Androulakis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri 
podpore úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 
novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni;

3. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore úsilia o prevenciu 
rizika s cieľom prispôsobiť sa súčasným a 
budúcim vplyvom zmeny klímy 
prostredníctvom ekosystémových 
prístupov, budovaním novej infraštruktúry 
alebo modernizáciou existujúcej 
infraštruktúry a rozvíjaním odolnosti voči 
katastrofám na regionálnej a miestnej 
úrovni; vyzýva na väčšie zapojenie 
vnútroštátnych alebo regionálnych 
orgánov civilnej ochrany do vykonávania 
politiky súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Antoni Comín i Oliveres

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov a riešení 
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novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni;

založených na prírode so zreteľom na 
budovanie novej infraštruktúry alebo 
modernizáciu existujúcej infraštruktúry a 
prijatie opatrení v oblastiodolnosti voči 
katastrofám na regionálnej a miestnej 
úrovni;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 24
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 
novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni;

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 
novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni; uznáva význam 
miestnych odvetvových iniciatív na 
dosiahnutie sociálnej a environmentálnej 
udržateľnosti a odolnosti na všetkých 
miestach prostredníctvom prispôsobených 
súborov politík a nabáda na využívanie 
nástrojov, ako sú projekty miestneho 
rozvoja vedené komunitou a integrované 
územné nástroje na podporu 
viacúrovňového riadenia iniciatív na boj 
proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 
prideľovanie finančných prostriedkov 
podľa jednotlivých prípadov pre opatrenia 
adaptované na miestne a regionálne 
podmienky by malo nielen silný vplyv na 
hospodárstvo, ale malo by aj mobilizačný 
účinok na zapojenie komunity do 
účastníckych štruktúr;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 
novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni;

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy, najmä v 
odľahlejších regiónoch, ako sú 
najvzdialenejšie regióny, ktoré zvyčajne 
čelia mimoriadnym ťažkostiam vzhľadom 
na svoju geografickú polohu, 
prostredníctvom ekosystémových 
prístupov, budovaním novej infraštruktúry 
alebo modernizáciou existujúcej 
infraštruktúry a rozvíjaním odolnosti voči 
katastrofám na regionálnej a miestnej 
úrovni; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
vnútroštátne a regionálne orgány 
pracovali koordinovane a spolupracovali 
pri stanovovaní priorít a oblastí činnosti v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 26
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 
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novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni;

novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni; žiada vytvorenie 
účinných mechanizmov regionálnej a 
medziregionálnej spolupráce v oblasti 
prevencie prírodných katastrof, t. j. 
kapacity na reakciu, riadenia a vzájomnej 
pomoci v prípade katastrof;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 
novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni;

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 
novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni; žiada, aby všetky projekty 
financované EÚ podliehali kontrole 
adaptácie na zmenu klímy na základe 
záväzných usmernení, ktoré vypracuje 
Komisia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 
novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni;

3. žiada, aby politika súdržnosti 
zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore 
úsilia o prevenciu rizika s cieľom 
prispôsobiť sa súčasným a budúcim 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
ekosystémových prístupov, budovaním 
novej infraštruktúry alebo modernizáciou 
existujúcej infraštruktúry a rozvíjaním 
odolnosti voči katastrofám na regionálnej a 
miestnej úrovni, pričom sa v plnej miere 
zohľadnia ciele v oblasti biodiverzity a 
bude sa prispievať k ich dosahovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje návrh Komisie v 
stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2030 pre mestá s viac ako 20 000 
obyvateľmi, aby sa pripravili plány 
ekologizácie miest s cieľom vytvoriť 
biologicky rozmanité a prístupné mestské 
lesy, parky a záhrady, mestské farmy, 
zelené strechy, múry a ulice lemované 
stromami; opätovne zdôrazňuje pozitívny 
vplyv takéhoto opatrenia na mestskú 
mikroklímu a zdravie, a to najmä 
zraniteľných skupín; podporuje toto 
opatrenie a požaduje mobilizáciu 
politických, regulačných a finančných 
nástrojov na jeho vykonávanie;

Or. en



PE657.316v01-00 20/35 AM\1213121SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 30
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že nasledujúcich desať 
rokov bude dôležitých pre náš boj proti 
núdzovým situáciám v oblasti klímy a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti ako hlavná investičná 
politika Únie by mala byť plne v súlade s 
cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, a zabezpečiť najmä, aby všetky 
projekty financované EÚ dodržiavali 
zásadu „nespôsobovať škodu“, ako sa 
uvádza v taxonómii EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Rob Rooken

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína význam národných 
energetických a klimatických plánov a 
plánov spravodlivej transformácie územia 
z hľadiska dosiahnutia priorít EÚ 
v oblasti klímy a energetiky, splnenia 
medzinárodných záväzkov podľa 
Parížskej dohody a zohľadňovania 
sociálnych aspektov prechodu; zdôrazňuje 
úlohu miestnych a regionálnych orgánov 
pri zmierňovaní zmeny klímy a 
prispôsobovaní sa jej; vyzýva Komisiu, 
aby monitorovala pokrok národných vlád 
a miestnych a regionálnych orgánov pri 
riešení zmeny klímy;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína význam národných 
energetických a klimatických plánov a 
plánov spravodlivej transformácie územia 
z hľadiska dosiahnutia priorít EÚ v oblasti 
klímy a energetiky, splnenia 
medzinárodných záväzkov podľa Parížskej 
dohody a zohľadňovania sociálnych 
aspektov prechodu; zdôrazňuje úlohu 
miestnych a regionálnych orgánov pri 
zmierňovaní zmeny klímy a 
prispôsobovaní sa jej; vyzýva Komisiu, 
aby monitorovala pokrok národných vlád 
a miestnych a regionálnych orgánov pri 
riešení zmeny klímy;

4. pripomína význam národných 
energetických a klimatických plánov a 
plánov spravodlivej transformácie územia 
z hľadiska dosiahnutia priorít EÚ v oblasti 
klímy a energetiky, splnenia 
medzinárodných záväzkov podľa Parížskej 
dohody a zohľadňovania sociálnych a 
ekonomických aspektov prechodu; 
zdôrazňuje úlohu miestnych a regionálnych 
orgánov pri zmierňovaní zmeny klímy a 
prispôsobovaní sa jej; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zlepšili koordináciu a 
transparentnosť vo všetkých záležitostiach 
súvisiacich s energetikou a klímou;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 33
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína význam národných 
energetických a klimatických plánov a 
plánov spravodlivej transformácie územia 
z hľadiska dosiahnutia priorít EÚ v oblasti 
klímy a energetiky, splnenia 
medzinárodných záväzkov podľa Parížskej 
dohody a zohľadňovania sociálnych 
aspektov prechodu; zdôrazňuje úlohu 
miestnych a regionálnych orgánov pri 
zmierňovaní zmeny klímy a 
prispôsobovaní sa jej; vyzýva Komisiu, 
aby monitorovala pokrok národných vlád 

4. pripomína význam zapojenia 
miestnych a regionálnych orgánov do 
vypracúvania národných energetických a 
klimatických plánov a plánov spravodlivej 
transformácie územia z hľadiska 
dosiahnutia priorít EÚ v oblasti klímy a 
energetiky, splnenia medzinárodných 
záväzkov podľa Parížskej dohody a 
zohľadňovania sociálnych aspektov 
prechodu; zdôrazňuje úlohu miestnych a 
regionálnych orgánov a súkromných 
subjektov, ako sú MSP, pri zmierňovaní 
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a miestnych a regionálnych orgánov pri 
riešení zmeny klímy;

zmeny klímy a prispôsobovaní sa jej; 
vyzýva Komisiu, aby posilnila účinné 
viacúrovňové riadenie pri plánovaní a 
vykonávaní opatrení, zaručila 
štruktúrovaný dialóg s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a zabezpečila 
zosúladenie a komplementárnosť akčných 
plánov a opatrení v oblasti klímy a 
energetiky na všetkých úrovniach vlády a 
aby monitorovala ich pokrok pri riešení 
zmeny klímy; nabáda na verejno-
súkromné partnerstvá a ďalšie 
kombinovanie medzi EŠIF a inými 
programami, ako je Horizont Európa, s 
cieľom vyvinúť inovatívne riešenia na boj 
proti zmene klímy a vytvoriť odolnejšie a 
udržateľnejšie európske hospodárstvo; 
vyzýva Komisiu a riadiace orgány, aby 
zjednodušili postupy súvisiace s politikou 
súdržnosti s cieľom zabezpečiť, aby 
súkromné subjekty, a najmä MSP, mali 
prístup k finančným prostriedkom EÚ v 
rámci politiky súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína význam národných 
energetických a klimatických plánov a 
plánov spravodlivej transformácie územia 
z hľadiska dosiahnutia priorít EÚ v oblasti 
klímy a energetiky, splnenia 
medzinárodných záväzkov podľa Parížskej 
dohody a zohľadňovania sociálnych 
aspektov prechodu; zdôrazňuje úlohu 
miestnych a regionálnych orgánov pri 
zmierňovaní zmeny klímy a 
prispôsobovaní sa jej; vyzýva Komisiu, 
aby monitorovala pokrok národných vlád a 
miestnych a regionálnych orgánov pri 

4. pripomína význam národných 
energetických a klimatických plánov a 
plánov spravodlivej transformácie územia 
z hľadiska dosiahnutia priorít EÚ v oblasti 
klímy a energetiky, splnenia 
medzinárodných záväzkov podľa Parížskej 
dohody a zohľadňovania sociálnych 
aspektov prechodu; zdôrazňuje úlohu 
miestnych a regionálnych orgánov pri 
zmierňovaní zmeny klímy a 
prispôsobovaní sa jej; vyzýva Komisiu, 
aby monitorovala pokrok národných vlád a 
miestnych a regionálnych orgánov pri 
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riešení zmeny klímy; riešení zmeny klímy, poskytovala 
technické usmernenia a pomáhala 
mobilizovať finančné prostriedky a 
budovanie kapacít; v tejto súvislosti 
pripomína a víta ambíciu Komisie zaviesť 
Európsky klimatický pakt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Rob Rooken

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje holistické stratégie 
regionálnej integrácie s cieľom zaručiť 
udržateľný rozvoj a zmierniť dôsledky 
zmeny klímy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje holistické stratégie 
regionálnej integrácie s cieľom zaručiť 
udržateľný rozvoj a zmierniť dôsledky 
zmeny klímy.

5. požaduje holistické stratégie 
regionálnej integrácie s cieľom zaručiť 
udržateľný rozvoj a zmierniť dôsledky 
zmeny klímy; zdôrazňuje, že je dôležité 
spoliehať sa na stratégie inteligentnej 
špecializácie s cieľom vytvoriť silné 
konkurenčné výhody a dosiahnuť 
súčinnosť medzi rôznymi európskymi 
regiónmi a členskými štátmi 
prostredníctvom cieľa európskej územnej 
spolupráce vypracovať európske 
odpovede na výzvy súvisiace so zmenou 
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klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje holistické stratégie 
regionálnej integrácie s cieľom zaručiť 
udržateľný rozvoj a zmierniť dôsledky 
zmeny klímy.

5. požaduje holistické stratégie 
regionálnej integrácie s cieľom zaručiť 
trvalo udržateľný rozvoj, zmierniť 
dôsledky zmeny klímy a v plnej miere 
prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. považuje za potrebné, aby EFRR 
podporoval udržateľnejšiu mestskú 
mobilitu prostredníctvom cielených 
projektov, ako sú investície do 
navrhovania ekologickej mestskej 
mobility, budovanie miestnej 
infraštruktúry (ako sú cyklistické jazdné 
pruhy), vytváranie stimulov na súkromné 
používanie vozidiel s nulovými emisiami a 
ísť príkladom vo verejnom obstarávaní 
(mestské autobusy, licencie pre taxíky), čo 
môže predstavovať pevný základ pre 
prechod na ekologickú mobilitu 
prostredníctvom zavádzania nabíjacej 
infraštruktúry;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné 
dodržiavať zásadu technologickej 
neutrality; pripomína význam jadrovej 
energie ako zdroja nízkouhlíkovej 
elektrickej elektriny a nízkouhlíkového 
vodíka, ako aj úlohu, ktorú môže 
zohrávať pri prechode na klimatickú 
neutralitu do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu čo najviac 
podporovať výskum, rozvoj a zachovanie 
činnosti týkajúcich sa energie z 
obnoviteľných zdrojov a neznečisťujúcej 
energie; v tejto súvislosti nabáda na 
podporu jadrových a vodíkových 
projektov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. uznáva nenahraditeľnú úlohu, 
ktorú majú regionálne orgány pri 
úspešnom riadení politík v oblasti 
životného prostredia a rozvoja, keďže 
globálne klimatické zmeny majú v užšom 
zmysle regionálny a miestny charakter;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzdvihuje obrovský potenciál 
obehového hospodárstva, ktoré bolo 
vytvorené inteligentným spôsobom; v tejto 
súvislosti žiada, aby sa prioritne 
podporovali projekty a podniky, ktoré 
pracujú na dizajnoch obehových 
výrobkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. pripomína, že politika súdržnosti a 
regionálne environmentálne stratégie 
môžu riešiť jednu z najnaliehavejších 
výziev, ktorým Európania čelia, ako aj 
významne prispieť k dosiahnutiu priorít 
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Únie v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje úlohu politiky 
súdržnosti pri zlepšovaní využívania 
obnoviteľných zdrojov energie a 
dostupnosti čistých zdrojov energie, 
pričom podporuje najmä zavádzanie 
alternatívnych zdrojov energie, ako je 
čistý vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú 
môže zohrávať občianska spoločnosť 
prostredníctvom svojej invenčnej a 
podnikateľskej schopnosti; dôrazne žiada, 
aby sa časť ESF venovala financovaniu 
iniciatív v sociálnom a inkluzívnom 
hospodárstve;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. uznáva, že politika súdržnosti 
priamo ovplyvňuje kvalitu života občanov 
Únie a pomáha im čeliť novým výzvam, 
ako sú demografické zmeny, priemyselná 
transformácia a zmena klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. konštatuje, že zmeny v spoločnosti 
a vnímanie problému zmeny klímy majú 
dôsledky na trh práce vrátane zatvárania 
priemyselných odvetví a vytvárania 
nových druhov podnikania a foriem 
práce; žiada, aby sa časť ESF venovala 
odbornej príprave pracovníkov, ktorí si 
hľadajú prácu v ekologických odvetviach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. požaduje vytvorenie ambicióznych 
politík v oblasti životného prostredia, 
klímy a rozvoja na regionálnej úrovni, 
ktoré budú vychádzať z Agendy 2030, 
Európskej zelenej dohody, stratégie EÚ v 
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oblasti biodiverzity do roku 2030 a rámca 
politík v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. opakuje svoju požiadavku úplnej 
transparentnosti pri prideľovaní 
finančných prostriedkov a ich využívaní 
príjemcami; poukazuje na to, že časté 
hodnotenia sú predpokladom na 
zabezpečenie správneho využívania 
finančných prostriedkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. trvá na vytvorení vyváženého, 
udržateľného a inkluzívneho rozvoja Únie 
prostredníctvom politiky súdržnosti, v 
ktorej sa zohľadnia osobitosti a potreby 
všetkých členských štátov, ich regiónov a 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. zdôrazňuje, že regionálne 
environmentálne politiky musia 
obsahovať opatrenia na prispôsobenie sa 
škodám spôsobeným neodvrátiteľnými 
negatívnymi dôsledkami zmeny klímy, 
ktorých ustanovenia sa začlenia do 
všetkých ostatných relevantných oblastí 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. dôrazne požaduje, aby boli 
inovačné stimuly primerané a progresívne 
s cieľom nepenalizovať mikropodniky, 
MSP a poľnohospodárov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5g. pripomína, že zlepšenie kvality 
života občanov Únie si vyžaduje ďalší 
rozvoj politík, ktoré vytvoria lepšie 
pracovné a životné podmienky a prispejú 
k ochrane životného prostredia a boju 
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proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5h. požaduje dobre navrhnuté 
udržateľné financovanie regionálnych 
environmentálnych stratégií a politík 
prostredníctvom kohéznych fondov, ktoré 
by sa mali zameriavať na zníženie 
globálneho otepľovania a jeho 
hospodárskych nákladov, ktoré prevyšujú 
náklady na opatrenia v oblasti klímy v 
komplexnom globálnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5i. pripomína, že cieľom politiky 
súdržnosti je znížiť územné rozdiely v 
celej Únii a podporiť hospodársky rozvoj 
najmenej rozvinutých regiónov, a preto je 
potrebné efektívne a cielené vynakladanie 
prostriedkov z Kohézneho fondu v 
regiónoch, v ktorých hospodárstva 
dosahujú vysoké emisie CO2;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5j. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité, aby fondy politiky súdržnosti 
pomáhali regiónom s vyššími emisiami 
CO2 rýchlejšie prejsť na čistú energiu a 
infraštruktúru s nulovými emisiami 
uhlíka, čo napriek pozitívnemu vývoju v 
posledných rokoch ešte nie je zaručené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5k. požaduje zavedenie nových 
ustanovení zameraných na zabezpečenie 
toho, aby nová generácia financovania 
politiky súdržnosti zabezpečila odolnosť 
proti zmene klímy; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5l. zdôrazňuje, že vytvorenie prístupu 
založeného na udržateľných investíciách 
fondov politiky súdržnosti a cielených 
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regionálnych environmentálnych 
politikách s cieľom dosiahnuť 
hospodárstvo s nulovými emisiami je 
cestou k udržateľnému rozvoju a 
spravodlivej transformácii, ktorá 
dlhodobo vytvára vysokokvalitné pracovné 
miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5m. zdôrazňuje, že rozhodnutie Rady 
prispieť aspoň 30 % EFRR k ekologickým 
cieľom je dôležitým krokom k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, keďže politika súdržnosti je 
jedným z najväčších zdrojov podpory Únie 
pre mnohé členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 n (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5n. zdôrazňuje, že ciele EFRR a 
Kohézneho fondu by sa mali plniť v rámci 
udržateľného rozvoja, najmä vzhľadom 
na veľký význam boja proti zmene klímy v 
súlade so záväzkami Únie vykonávať 
Parížsku dohodu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 o (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5o. zdôrazňuje, že EÚ čelí vážnym 
výzvam, najmä v oblasti oživenia 
hospodárstva, a že úloha politiky 
súdržnosti bude v tejto súvislosti kľúčová;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 p (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5p. zdôrazňuje, že EÚ si stanovila 
svoje ciele ekologickej a digitálnej 
transformácie a že je nevyhnutné 
dosiahnuť stanovené ciele pre blaho 
našich občanov, pričom treba mať na 
pamäti politiku súdržnosti ako nástroja 
mimoriadneho významu pri dosahovaní 
týchto cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5 q (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5q. zdôrazňuje význam ekologického 
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cieľa EFRR a iniciatívy ReactEU pri 
prispievaní, finančne a z hľadiska priorít, 
k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia a klimatickej 
neutrality do roku 2050;

Or. en


