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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy 
tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, rastu 
a zamestnanosti. Na tieto účely by mal 
poskytovať finančné stimuly na riešenie 
problémov štrukturálnej povahy a pomoc 
pri posilňovaní administratívnych kapacít 
členských štátov, pokiaľ ide o ich inštitúcie 
a hospodárske a sociálne sektory.

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, rastu, 
sociálneho začlenenia a zamestnanosti. Na 
tieto účely by mal poskytovať finančné 
stimuly na riešenie problémov štrukturálnej 
povahy a pomoc pri posilňovaní 
administratívnych a inštitucionálnych 
kapacít členských štátov, pokiaľ ide o ich 
inštitúcie a hospodárske a sociálne sektory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje program 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy ako 
ústredného prvku politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy. Príslušné akcie sa určia v priebehu 
prípravy a implementácie programu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje program 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy ako 
ústredného prvku politík, k dosiahnutiu 
celkového cieľa 30 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy a k postupnému rušeniu dotácií, 
ktoré poškodzujú životné prostredie. 
Príslušné akcie sa určia v priebehu 
prípravy a implementácie programu 
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procesov hodnotenia a preskúmania. a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Pokiaľ ide o nástroj na realizáciu 
reforiem, treba vymedziť druhy reforiem, 
ktoré by mali byť oprávnené na finančnú 
podporu. Aby sa zaistil ich príspevok 
k cieľom programu, oprávnenými 
reformami by mali byť reformy zamerané 
na riešenie problémov identifikovaných 
v kontexte európskeho semestra pre 
koordináciu hospodárskych politík vrátane 
tých, ktoré boli navrhnuté na plnenie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

(19) Pokiaľ ide o nástroj na realizáciu 
reforiem, treba vymedziť druhy reforiem, 
ktoré by mali byť oprávnené na finančnú 
podporu. Aby sa zaistil ich príspevok 
k prechodu na obehové hospodárstvo 
s nulovou bilanciou emisií uhlíka a k 
ďalším cieľom programu, oprávnenými 
reformami by mali byť reformy zamerané 
na riešenie problémov identifikovaných 
v kontexte európskeho semestra pre 
koordináciu hospodárskych politík vrátane 
tých, ktoré boli navrhnuté na plnenie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Na zaistenie zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenie činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok, 
ktorých cieľom je ochrana citlivých 
informácií, mali plány spolupráce 
a podpory poskytnúť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
vykonávať príslušné komunikačné aktivity.

(36) Na zaistenie zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenie činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok, 
ktorých cieľom je ochrana citlivých 
informácií, mali plány spolupráce 
a podpory poskytnúť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
vykonávať príslušné komunikačné aktivity. 
Mala by sa vytvoriť osobitná 
komunikačná platforma na informovanie 
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o činnostiach technickej podpory a na 
podporu vzájomnej znalosti osvedčených 
postupov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho zdrojov a jeho pridanú 
hodnotu. Okrem toho by sa nezávislé 
hodnotenie ex post malo sústrediť na 
dlhodobý vplyv programu.

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho zdrojov a jeho pridanú 
hodnotu. Okrem toho by sa nezávislé 
hodnotenie ex post malo sústrediť na 
dlhodobý vplyv programu a jeho vplyv na 
udržateľnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 
na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, rastu a zamestnanosti a

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 
na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, udržateľnému rastu, 
sociálnemu začleňovaniu, zárobkovej 
činnosti, pri ktorej sa rešpektujú všetky 
existujúce pracovné práva Únie, a 
prechodu na nulovú bilanciu emisií 
uhlíka a obehové hospodárstvo, 
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Pozmeňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) prispieť k ambicióznejšej 
sociálnej, environmentálne udržateľnej 
a demokratickej Európe po roku 2020 
s víziou spočívajúcou na cieľoch trvalo 
udržateľného rozvoja a Európskom pilieri 
sociálnych práv; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecné a špecifické ciele stanovené 
v článkoch 4 a 5 sa týkajú oblastí politiky 
súvisiacich so 
súdržnosťou, konkurencieschopnosťou, 
produktivitou, výskumom a inováciou, 
inteligentným, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, pracovnými miestami 
a s investíciami, a to najmä jednej alebo 
viacerých z týchto oblastí:

Všeobecné a špecifické ciele stanovené 
v článkoch 4 a 5 sa týkajú oblastí politiky 
súvisiacich so zdravím, životným 
prostredím, 
súdržnosťou, konkurencieschopnosťou, 
produktivitou, výskumom a inováciou, 
inteligentným, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, pracovnými miestami 
a s investíciami, a to najmä jednej alebo 
viacerých z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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

b) inštitucionálnej reformy 
a efektívnej a na služby orientovanej 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, a to prípadne aj zjednodušením 
pravidiel, účinného právneho štátu, 
reformy systému justície a posilnenia boja 
proti podvodom, korupcii a praniu 
špinavých peňazí;

b) inštitucionálnej reformy, verejného 
záujmu a efektívnej a na služby 
orientovanej verejnej správy 
a elektronickej verejnej správy, a to 
prípadne aj zjednodušením pravidiel, 
účinného právneho štátu, reformy systému 
justície a posilnenia boja proti podvodom, 
korupcii a praniu špinavých peňazí, ako aj 
poskytnutím rozšírenej a kvalitnej 
angažovanosti občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, dosiahnutia 
energetickej diverzifikácie a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík 
v oblasti poľnohospodárstva, rybárstva 
a udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, obehového 
hospodárstva, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, dosiahnutia 
energetickej diverzifikácie a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík 
v oblasti poľnohospodárstva, rybárstva 
a udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. 25% sumy uvedenej v odseku 1 sa 
prenesie do štrukturálnych fondov 
na podporu regiónov závislých od uhlíka, 
ktoré sú postihnuté zmenou pracovných 
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miest v dôsledku nevyhnutného 
štrukturálneho prechodu 
na nízkouhlíkové hospodárstvo. 
Na uľahčenie spravodlivého prechodu 
majú tieto regióny prístup k ďalšej 
podpore na dosiahnutie cieľov politiky 
č. 2 v rámci EFRR. Zámerom je podporiť 
takéto regióny, a to najmä tie, ktoré 
nespĺňajú podmienky na podporu 
z Modernizačného fondu ustanoveného v 
smernici 2003/87/ES1a, a to 
presadzovaním prechodu do iného 
zamestnania, rekvalifikácie alebo 
zvyšovania úrovne zručností pracovníkov, 
vzdelávania, iniciatív v oblasti hľadania 
pracovných miest, ako aj vytvárania 
nových pracovných miest, napríklad 
prostredníctvom startupov, a to v úzkom 
dialógu a koordinácii so sociálnymi 
partnermi.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en


