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Pozmeňujúci návrh 52
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

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

Pozmeňujúci návrh 53
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

TFEU Article TFEU Article 192 (1) provides for action which supports Union objectives 
under TFEU Article 191 relating to the environment. The scope of the support from the JTF 
also includes actions relating to the environmental objectives, such as investment in 
regeneration and decontamination of sites, land restoration and repurposing projects (Article 
4(2g). The JTF also supports regions to address the social and economic impacts of the 
transition towards a climate-neutral economy, including actions within the scope of support 
that promote the deployment of renewable energy (Article 4 (2d)) and energy efficiency 
(Article 4 2(g)), therefore it is relevant to also to refer to TFEU Article 194.
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Pozmeňujúci návrh 54
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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, najmä cieľa obmedziť zvýšenie 
globálnej teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou, 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 výziev 
a príležitostí spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a energeticky vysoko efektívne 
a obehové hospodárstvo v plnej miere 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie a vysokou efektívnosťou 
využívania zdrojov, ktoré je relatívne 
oddelené od spotreby zdrojov, bez čistých 
emisií skleníkových plynov a akýchkoľvek 
iných nepriaznivých vplyvov na ľudské 
zdravie a životné prostredie týkajúcich sa 
okrem iného zhoršovania biodiverzity a 
ekosystémov, nadmernej spotreby zdrojov 
alebo chemického znečistenia.

__________________ __________________

COM(2019) 640 final, 11.12.2019. COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

COM(2020) 21, 14.1.2020. COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 
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 
energetiky na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo, v ktorom sa 
akékoľvek zostatkové emisie skleníkových 
plynov kompenzujú rovnocennými 
absorpciami.

__________________ __________________

COM(2019) 640 final, 11.12.2019. COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

COM(2020) 21, 14.1.2020. COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

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 
súdržnosti.

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie a 
vyžaduje si značné dodatočné prostriedky 
z rozpočtu Únie. Európska rada 12. 
decembra 2019 schválila cieľ dosiahnuť do 
roku 2050 klimaticky neutrálnu Úniu v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody. 
Prepuknutie pandémie COVID-19 na 
začiatku roka 2020 však malo výrazný 
vplyv na európske a svetové hospodárstvo 
a je potrebné zvýšiť investície plánované 
na dosiahnutie cieľov klimatickej 
neutrality. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom až dlhodobom 
horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre 
všetkých, nie všetky regióny a členské 
štáty začínajú svoju transformáciu 
z rovnakej štartovacej pozície a 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. Táto nerovnováha by sa mala 
odrážať v spravodlivom prideľovaní 
zdrojov postihnutým členským štátom a 
regiónom, ktoré potrebujú primeranú 
finančnú podporu na zabezpečenie 
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skutočnej spravodlivej transformácie a 
zabránenie negatívnym sociálno-
ekonomickým vplyvom na priemyselné 
odvetvia a pracovníkov. FST by sa mal 
zaoberať najzraniteľnejšími regiónmi a 
pracovníkmi postihnutými sociálno-
ekonomickým prechodom a mal by 
zabrániť prehlbovaniu energetickej 
chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo, ktoré je plne založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
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. V januári 2020 
Európsky parlament vyzval na prijatie 
naliehavých opatrení na riešenie zmeny 
klímy a environmentálnych výziev a 
podporil záväzok premeniť Úniu na 
zdravšiu, udržateľnú, spravodlivú a 
prosperujúcu spoločnosť s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov. Dňa 
17. apríla 2020 ďalej zdôraznil, že cieľ 
klimatickej neutrality by mal byť 
východiskom politických reakcií na boj 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom 
a že stratégia zelenej dohody by mala byť 
základom oživenia a obnovy európskeho 
hospodárstva. Hoci boj proti zmene klímy 
a zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
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oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

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 
súčasnosti 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 môže nielen ohroziť 
transformáciu v Únii, pokiaľ ide o 
opatrenia v oblasti klímy, ale môže viesť aj 
k rastúcim rozdielom medzi regiónmi na 
úkor cieľov sociálnej, hospodárskej a 
územnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Pietro Fiocchi

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 

(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 
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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.

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. Podobne v rámci európskeho 
hospodárskeho systému existujú rôzne 
výrobné odvetvia, nielen v uhoľných 
regiónoch, ktoré sú stále vo veľkej miere 
závislé od fosílnych zdrojov, a teda zdrojov 
s vysokými emisiami, ktorým je nutné s 
prechodom pomôcť primeranými 
podpornými opatreniami, ako sú 
opatrenia uvedené v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(2) V tomto kontexte bezprecedentnej 
zdravotnej a hospodárskej krízy súvisiacej 
s ochorením COVID-19 je jedným z 
najdôležitejších politických cieľov 
priemyselnej stratégie členských štátov 
pomôcť pri transformácii energetiky 
opatreniami finančnej a sociálnej podpory 
určenými pre všetky územia. 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 
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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.

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 60
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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 

(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 
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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.

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. Fond by mal zohľadňovať aj 
územia, ktoré sa už o transformáciu 
snažia a musia ju ešte dokončiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne, 
odolné 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, a nie všetky z 
nich prijali politiky a opatrenia na 
uľahčenie tohto prechodu v rovnakej 
miere. Niektoré už dosiahli väčší pokrok 
než iné, pričom transformácia prináša 
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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.

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 62
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

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 

(2) Prechod na konkurencieschopné, 
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. To si bude vyžadovať značné 
nové investície, najmä do inovácií. Hoci 
boj proti zmene klímy a zhoršovaniu 
životného prostredia bude z dlhodobého 
hľadiska prínosom pre všetkých a v 
strednodobom horizonte poskytne 
príležitosti a výzvy, 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 
energetická transformácia prináša hlbšie 
sociálne a hospodárske dôsledky pre tie 
regióny, ktoré sú v značnej miere závislé 
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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.

od pevných 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 63
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
Dlabajová

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 

(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 
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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.

vysokými emisiami skleníkových plynov či 
odvetví, na produkty ktorých má prechod 
na klimatickú neutralitu EÚ vplyv. 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 64
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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 

(2) Prechod na konkurencieschopné 
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, 
zhoršovaniu životného prostredia a 
energetickej chudobe 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 pevných fosílnych palív, 
najmä čierneho a hnedého uhlia, rašeliny 
alebo roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
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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.

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
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(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, 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 pevných fosílnych palív, 
najmä čierneho a hnedého uhlia, rašeliny 
alebo roponosnej bridlice. 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, 
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oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

hospodárskej a územnej súdržnosti, ako aj 
sociálnej odolnosti voči politikám v oblasti 
klímy zo strany nepriaznivo postihnutých 
skupín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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 
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 a negatívne demografické 
zmeny, ale aj že budú narastať rozdiely 
medzi regiónmi na úkor cieľov sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova

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 
investície smerovali k hospodárskym 
činnostiam, ktoré majú najväčší pozitívny 
vplyv na životné prostredie a poskytujú 
miestnym hospodárstvam realizovateľnú 
dlhodobú víziu a perspektívu 
zamestnanosti odolnú voči budúcim 
vplyvom. Podmienky rozpočtu Únie 
zohrávajú v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Sandra Pereira

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 a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Musí zabezpečiť, 
aby sa rešpektovalo právo postihnutých 
pracovníkov na dôstojné zamestnanie, a 
usilovať sa o opätovné zosúladenie ich 
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nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

zručností s meniacimi sa pracovnými 
požiadavkami. 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
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

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 
zodpovedná pre všetkých. Spravodlivá 
klimatická a energetická transformácia 
nesmie zabudnúť na nikoho a mala by 
vytvoriť 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. Transformácia 
si bude vyžadovať značné finančné zdroje, 
a preto rozpočet Únie zohráva v tejto 
súvislosti dôležitú úlohu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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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, vyžaduje si 
spoločné úsilie na úrovni Únie a je 
podmienená tým, aby sa 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 71
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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, postupná a 
spoločensky prijateľná pre všetkých. Únia 
aj členské štáty preto musia od začiatku 
zohľadniť jej hospodárske a sociálne 
dôsledky, najmä z oblasti 
nezamestnanosti, a zaviesť všetky možné 
nástroje na odvrátenie akýchkoľvek 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Ak má FST dosiahnuť svoj cieľ, je 
nevyhnutné zvýšiť rozpočet EÚ a posilniť 
jeho úlohu pri prerozdeľovaní 
štrukturálnych, investičných a kohéznych 
fondov vyčlenených na skutočné 
hospodárske a sociálne zbližovanie medzi 
členskými štátmi a financovanie 
výrobných odvetví a na zamestnanosť s 
právami.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 73
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Posilnené nástroje politiky 
súdržnosti a rozpočtové uvoľnenie EÚ sú 
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 so svojimi 
hospodárskymi a sociálnymi potrebami 
bez ohľadu na ciele tematického 
zamerania a akékoľvek 
makroekonomické a/alebo politické 
podmienky EÚ.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 74
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
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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, a to podľa dobre 
vymedzených operačných a integračných 
systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jens 
Geier, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

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 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 na klimatickú neutralitu Únie do 
roku 2050 spojením výdavkov rozpočtu 
Únie na klimatické, hospodárske a 
sociálne ciele na vnútroštátnej aj 
regionálnej úrovni.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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 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 na klimatickú neutralitu Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické, hospodárske a sociálne ciele na 
regionálnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

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 

(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 
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sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu na klimatickú neutralitu Únie do 
roku 2050 spojením výdavkov rozpočtu 
Únie na klimatické a sociálne ciele na 
regionálnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, 
Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Zelené oživenie by malo zohrávať 
dôležitú úlohu pri zmierňovaní 
negatívnych vplyvov krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19, a to vytvorením 
príležitostí pre postihnuté regióny, 
priemyselné odvetvia, MSP, a preto môže 
zohrávať kľúčovú úlohu ako plány 
obnovy po kríze.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Fond pre spravodlivú 
transformáciu by mal riešiť energetickú 
chudobu ako otázku sociálnej 



PE652.409v01-00 24/177 AM\1205744SK.docx

SK

spravodlivosti a mal by kompenzovať 
príjmy najzraniteľnejších skupín v 
krajinách, ktoré nemajú dostatočné 
finančné rezervy. Pri vymedzovaní týchto 
opatrení je nevyhnutná aktívna účasť 
odborových zväzov, organizácií občianskej 
spoločnosti a príslušných 
zainteresovaných subjektov, ktoré 
dopĺňajú národné a regionálne vlády.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 riešiť výzvy a 
príležitosti, ktoré prináša energetická 
transformácia, tým, že sa bude investovať 
do udržateľných činností, a tým, že sa 
podporia najviac postihnuté územia, 
pracovníci a komunity v oblasti 
prispôsobenia ich priemyselných a 
hospodárskych štruktúr. V súlade so 
špecifickým cieľom FST by akcie 
podporované z FST mali priamo prispievať 
k uľahčovaniu a podpore procesu 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a posilnením jeho odolnosti 
priamou podporou environmentálne a 
sociálne udržateľných činností. Tým by sa 
kompenzovalo očakávané zníženie počtu 
pracovných miest vyplývajúce z konverzie 
alebo ukončenia činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov 
pri súčasnom zaistení udržateľnejších a 
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vysoko kvalitných pracovných miest. 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 81
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 
opatrenia zamerané na spravodlivú a 
efektívnu energetickú transformáciu 
vedúcu ku klimaticky neutrálnemu 
hospodárstvu a zmierniť nepriaznivé 
účinky transformácie tým, že sa podporia 
najviac postihnuté územia, komunity a 
dotknutí pracovníci.  V súlade so 
špecifickým cieľom FST by akcie 
podporované z FST mali priamo prispievať 
k vykonávaniu spravodlivej energetickej 
transformácie a zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním investícií 
do cenovo dostupnej energie s nízkymi 
emisiami, 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 
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uvedený spolu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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 a 
tým, že sa položia základy prechodu ku 
klimatickej neutralite a vytvoria nové 
pracovné príležitosti pre osoby postihnuté 
touto transformáciou. 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. en

Pozmeňujúci návrh 83
Pietro Fiocchi
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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, 
ako aj produktívne odvetvia hospodárstva 
všetkých členských štátov, ktoré v 
súčasnosti majú vyššie emisie a ktoré 
budú preto zasiahnuté transformáciou. 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. en

Pozmeňujúci návrh 84
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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 

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

súdržnosti. Cieľom FST je odvrátiť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia, a tým, že pracovníci 
prepustení zo zamestnania v dôsledku 
procesu energetickej transformácie 
úspešne opätovne vstúpili na trh práce v 
tom istom regióne. 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. en

Pozmeňujúci návrh 85
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

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 

(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 priamo alebo 
nepriamo postihnutí pracovníci a ich 
dotknuté rodiny. V súlade so špecifickým 
cieľom FST by akcie podporované z FST 
mali priamo prispievať k zmierneniu 
dôsledkov transformácie, a to 
financovaním diverzifikácie a 
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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.

modernizácie miestneho hospodárstva a 
zmiernením negatívnych dôsledkov pre 
zamestnanosť, pri súčasnom vytvorení 
podmienok na odstránenie energetickej 
chudoby. 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 86
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť 
prostredníctvom nových pracovných 
riešení. 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
Sandra 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. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu a vyváženiu 
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 88
Dan Nica, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai 
Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Vzhľadom na význam 
vykonávania balíka opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov, 
ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri 
prechode Európskej únie na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a pri dobudovaní 
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energetickej únie, bude FST zohrávať 
dôležitú úlohu pri premene bývalých baní 
na výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov. To môže znížiť náklady na 
vyradenie z prevádzky, prispieť k 
energetickej bezpečnosti a poskytnúť 
hospodársku hodnotu a pracovné miesta 
pre komunity po ukončení banskej 
činnosti. Pri tvorbe takýchto projektov sa 
využíva existencia infraštruktúry a 
rozsiahlej dostupnosti pôdy; k riešeniam 
sa musí pristupovať jednotlivo, aby sa 
zabezpečila vhodnosť pre miestne 
podmienky. Úzka spolupráca medzi 
spoločnosťami, regulačnými orgánmi, 
investormi, orgánmi zodpovednými za 
územné plánovanie a miestnymi 
komunitami je nevyhnutná na určenie 
najudržateľnejších spôsobov využívania a 
maximalizáciu sociálno-ekonomického 
rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Pietro Fiocchi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Pri vykonávaní Európskej zelenej 
dohody, a najmä pri využívaní Fondu na 
spravodlivú transformáciu, bude každý 
členský štát musieť nasmerovať 
vnútroštátne podporné politiky tak, aby 
oceňovali a odmeňovali poctivé správanie 
podnikov, najmä malých a stredných 
podnikov, a netrestali rôzne výrobné 
odvetvia prítomné v ich hospodárskych 
systémoch, záťažou a prekážkami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 90
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) FST nemôže prehĺbiť existujúce 
nerovnosti medzi členskými štátmi ani 
oslabiť jednotný trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 

(6) Vzhľadom na význam obmedzenia 
zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
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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.

predindustriálnou úrovňou 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 
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 93
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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+ 

(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 s víziou 
prezentovanou v európskom ekologickom 
dohovore by mal FST zásadným spôsobom 
prispievať k uľahčeniu spravodlivej 
energetickej transformácie v regiónoch, 
ktoré sú transformáciou najviac 
postihnutých. Zdroje z FST a prostriedky 
dobrovoľne prevedené z EFRR a ESF+ 
prispejú k začleňovaniu opatrení v oblasti 
klímy a dosiahnutiu celkového cieľa vo 
výške 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
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sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

podporu cieľov v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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 s ambíciami Únie 
uvedenými v európskom ekologickom 
dohovore by mal FST predstavovať 
kľúčový príspevok. 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 95
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
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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.

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 využité v rámci EFRR a 
ESF+ sa budú plne podieľať na dosiahnutí 
tejto cieľovej hodnoty.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.



PE652.409v01-00 36/177 AM\1205744SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Josianne 
Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina 
Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

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 s Európskou 
zelenou dohodou 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 na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty podieľať podľa potreby 
členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty majú lepšie predpoklady rozhodovať o cieľoch, ktoré by sa mali podporovať 
prostredníctvom FST, ako aj prostredníctvom EFRR a ESF+. Preto by každé navýšenie FST z 
EFRR a z ESF+ malo zostať dobrovoľné.

Pozmeňujúci návrh 98
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, 
Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Spravodlivá transformácia zahŕňa 
aj podporu tých, ktorí sú najviac 
postihnutí zmenou klímy. Dôsledky 
meniacej sa klímy budú neúmerne veľké v 
niektorých regiónoch a komunitách, ktoré 
je nutné, v duchu európskej solidarity, 
podporiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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. Je dôležité uznať, že nie všetky 
regióny a komunity budú mať rovnaký 
prospech z prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo a jeho sociálno-ekonomická 
stopa vrátane životných podmienok a 
zamestnanosti sa bude líšiť v dôsledku 
širokej škály faktorov. Zvýšenie počtu 
pracovných príležitostí v prognóze 
transformácie je nerovnomerne rozdelené 
medzi rôzne regióny, zatiaľ čo vytváranie 
pracovných miest v nových odvetviach nie 
je nevyhnutne presne zosúladené, časovo 
ani geograficky, so stratou pracovných 
miest. Preto je dôležité, aby rozpočet a 
činnosti realizované v rámci FST nemali 
negatívny vplyv na finančné prostriedky 
na politiku súdržnosti Únie a aby sa 
zabezpečilo, že tieto finančné prostriedky 
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budú zamerané na hospodársku 
revitalizáciu regiónov postihnutých 
transformáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Angelika 
Niebler, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdroje FST by mali byť významné 
a v súlade s jeho ambicióznym cieľom a 
mali by dopĺňať zdroje dostupné v rámci 
politiky súdržnosti. Zriadenie FST by za 
žiadnych okolností nemalo viesť ku 
škrtom a ani presunom finančných 
prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) .../... [nové VN], najmä 
nie z fondov ako Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky 
sociálny fond (ESF+) alebo Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(EPFRV).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

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 by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti. Mechanizmus presunu by mal 
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súdržnosti. byť voliteľný a nemal by byť povinný, aby 
členské štáty mohli posúdiť najlepší 
spôsob prideľovania zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Sandra 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 
zvýšeným financovaním, ktoré môžu 
členské štáty a príjemcovia pružne 
používať.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 103
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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, ale rozhodne by sa nimi takéto 
investície nemali nahrádzať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Martina Dlabajová
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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 
bez toho, aby sa znížili rozpočty EFRR a 
ESF+.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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 alebo rozpočtov 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Objem fondu by sa mal podstatne 
zvýšiť o zdroje pridelené v rozpočte Únie 
vrátane možnosti realokácie postupne 
rušených dotácií na fosílne palivá a o 
dodatočné vlastné zdroje Únie 
pochádzajúce zo zavádzania nových 
udržateľných daní, najmä v oblasti 
životného prostredia, s cieľom zabezpečiť, 
aby časť nákladov na financovanie 
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spravodlivej transformácie niesli 
hospodárske odvetvia, ktoré vytvárajú 
najvyššie komunitné environmentálne 
náklady, v súlade so zásadou solidarity a 
so zásadou „znečisťovateľ platí“ 
zakotvenou v článku 191 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Elena Kountoura

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Spravodlivá transformácia by mala 
byť horizontálnym politickým prístupom v 
novom VFR na roky 2021 – 2027, a teda 
dostatočne financovaná. FST by sa nemal 
považovať za samostatný nástroj 
financovania, ale mal by dopĺňať iné 
systémy financovania, ktoré zabezpečujú 
spravodlivý prechod pre všetkých na 
klimatickú neutralitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Zriadenie FST by nemalo viesť ku 
škrtom alebo presunom z politiky 
súdržnosti, čím by sa reálne znížil objem 
prostriedkov venovaných na iný program 
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politiky súdržnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament mnohokrát uviedol, že ambiciózne politické ciele Európskej únie sa 
musia dosiahnuť prostredníctvom ambiciózneho rozpočtu. Zriadenie tohto nového fondu 
nesmie viesť ku škrtom v iných základných nástrojoch regionálnej politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh 109
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Na podporu z FST budú 
oprávnené len tie členské štáty, ktoré sa 
zaviazali plniť cieľ Únie v oblasti 
klimatickej neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou aj príležitosťou 
pre všetkých, aby sa hospodárstvo stalo 
udržateľné, stabilné a odolné s cieľom 
lepšie reagovať na budúce krízy a 
zabezpečiť prosperitu spoločnosti v rámci 
hraníc planéty. Bude mimoriadnou výzvou 
pre tie členské štáty, ktoré v súčasnosti 
značne závisia od fosílnych palív alebo 
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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.

priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
podstatne zmeniť, aby sa zvýšenie teploty 
obmedzilo na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty za 
predpokladu, že prijali právne záväzné 
ciele a opatrenia na postupné ukončenie 
používania všetkých fosílnych palív v 
časovom rámci, ktorý je zlučiteľný s 
Parížskou dohodou, vrátane postupného 
ukončovania používania uhlia najneskôr 
do roku 2030. Rozdelenie finančných 
prostriedkov by malo odrážať schopnosť 
členských štátov financovať investície 
potrebné na zvládanie prechodu ku 
klimatickej neutralite

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

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 výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty a tie regióny týchto 
členských štátov, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov alebo od 
priemyselných odvetví s výrobkami, ktoré 
sú ovplyvnené prechodom na klimatickú 
neutralitu EÚ, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel, čo súčasne vedie ku 
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zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

zvýšenému riziku energetickej chudoby. 
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.
FST by sa preto mal vzťahovať na všetky 
členské štáty, ktoré sa zaviazali plniť cieľ 
Únie v oblasti klimatickej neutrality do 
roku 2050, ale rozdelenie finančných 
prostriedkov by malo odrážať schopnosť a 
východiskovú pozíciu členských štátov v 
procese energetickej transformácie, ako aj 
ich schopnosť financovať potrebné 
investície na zvládnutie prechodu ku 
klimatickej neutralite EÚ do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, 
Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

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 náročný pre tie členské štáty, 
ktoré značne závisia alebo až do nedávna 
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. Takisto bude náročný pre tie členské 
štáty, ktoré budú musieť modernizovať 
svoju infraštruktúru a ktorých pracovníci 
sa budú musieť prispôsobiť 
transformácii. Rozdelenie finančných 
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neutralite. prostriedkov FST by malo odrážať 
schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície na riešenie prechodu ku 
klimatickej neutralite do roku 2050 a 
ambície v ich cieľoch v oblasti energetiky 
a klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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, ako aj úsilie o prechod, ktoré už 
vyvinuli v minulých programových 
obdobiach (2007 – 2014 a 2014 – 2020).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 a všetky 
zdroje dodávok energie, ktoré budú 
pravdepodobne obnovené, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície na zvládnutie prechodu 
ku klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

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 
tuhých 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 
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malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

finančných prostriedkov by malo odrážať 
schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície na zvládnutie prechodu 
ku klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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 
tuhých fosílnych palív alebo 
priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba adaptovať v dôsledku 
postupného 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 postupného 
prechodu ku klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 si vyžaduje značné investície 
a je výzvou pre členské štáty. Bude 
mimoriadne náročný pre tie členské štáty, 
ktoré značne závisia od činností spojených 
s pevnými fosílnymi palivami, ktoré treba 
adaptovať v dôsledku postupného 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. Rozdelenie finančných 
prostriedkov v rámci FST by preto malo 
odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície v 
postihnutých regiónoch na zvládnutie 
prechodu ku klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Prechod na klimatickú neutralitu 
prináša aj nové hospodárske príležitosti. 
Najmä rekonverzia bývalých baní na 
výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a 
výstavba infraštruktúry pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov v týchto oblastiach 
alebo v susedných oblastiach môže 
poskytnúť zelené pracovné miesta pre 
komunity po ukončení banskej činnosti. 
Prechod z regionálnych hospodárstiev a 
energetických systémov založených na 
uhlí na energiu z obnoviteľných zdrojov 
môže miestnym spoločenstvám umožniť, 
aby sa stali aktívnymi účastníkmi a 
hýbateľmi energetickej transformácie a 
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aby prešli z modelu jediného 
priemyselného odvetvia na model 
viacerých priemyselných odvetví. 
Premena uhoľných regiónov na uzly 
energie z obnoviteľných zdrojov využíva 
existenciu infraštruktúry a rozsiahlej 
dostupnosti pôdy, ako aj vyškoleného 
personálu. Okrem toho môže takáto 
premena prispieť k energetickej 
bezpečnosti a odolnosti na základe modelu 
decentralizovaného energetického 
systému.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa zistení Spoločného výskumného centra https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-reports/clean-energy-technologies-coal-regions.

Pozmeňujúci návrh 119
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) S cieľom zabezpečiť spravodlivú a 
udržateľnú transformáciu, ktorá 
zabezpečí dosiahnutie a účinnosť cieľov 
stanovených týmto nariadením, by sa pri 
prideľovaní zdrojov mali zohľadniť aj 
výsledky dosiahnuté členskými štátmi, 
pokiaľ ide o ciele v oblasti zníženia emisií 
skleníkových plynov, energie z 
obnoviteľných zdrojov a energetickej 
efektívnosti na rok 2020. FST by tak 
nemal trestať členské štáty, ktoré už 
investovali a sú v súlade s plnením 
stanovených cieľov.

Or. en



PE652.409v01-00 50/177 AM\1205744SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 120
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) S cieľom zabezpečiť spravodlivú a 
udržateľnú transformáciu, ktorá 
zabezpečí dosiahnutie a účinnosť cieľov 
stanovených týmto nariadením, by sa pri 
prideľovaní zdrojov mali zohľadniť aj 
výsledky dosiahnuté členskými štátmi, 
pokiaľ ide o ciele v oblasti zníženia emisií 
skleníkových plynov, energie z 
obnoviteľných zdrojov a energetickej 
efektívnosti na rok 2020. FST by tak 
nemal trestať členské štáty, ktoré už 
investovali a sú v súlade s plnením 
stanovených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 
stimulov a podmienok určiť ročné 
rozdelenie dostupných alokácií pre 
jednotlivé členské štáty v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Sandra Pereira
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) FST by mal uľahčiť geografické 
rozloženie investícií (od 
poľnohospodárskych a priemyselných 
oblastí po uzly výroby energie), zabezpečiť 
územnú súdržnosť a vyvážené využívanie 
pôdy, pričom by sa malo zabrániť 
rozdielom medzi členskými štátmi a 
naopak podporovať zbližovanie.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 123
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 

(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, sú 
technicky uskutočniteľné a sú dlhodobo 
udržateľné, s prihliadnutím na všetky ciele 
ekologického dohovoru. Financované 
projekty by mali prispieť k postupnému 
prechodu na inovatívne, 
konkurencieschopné, klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví s vysokými úrovňami 
emisií CO2, ako je výroba energie z 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
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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.

podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti 
uskutočňované v spolupráci so sociálnymi 
partnermi a v primeranom časovom 
rámci. V záujme transformácie týchto 
odvetví by podpora mala byť zameraná na 
energetickú efektívnosť a činnosti 
zamerané na znižovanie emisií uhlíka 
prostredníctvom zavádzania nových 
technológií, obnoviteľných zdrojov 
energie a investícií do budovania 
infraštruktúry a technológií pre cenovo 
dostupnú energiu s nízkymi emisiami, ako 
aj nových postupov alebo výrobkov. Je 
nutné uznať plyn za premosťovaciu 
technológiu, ktorá musí zohrávať dôležitú 
úlohu pri prechode na nízkoemisné 
hospodárstvo. Okrem toho je nutné, aby 
bezpečnosť dodávok zostala nedotknutá 
technickými inováciami vrátane 
zavádzania vodíka, ktorý má potenciál 
stať sa jedným z hlavných nosičov energie 
v 21. storočí. Takéto činnosti by mali viesť 
k výraznému zníženiu emisií za životný 
cyklus v energetickom systéme územia a 
mali by byť 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 
kvalifikovanej zamestnanosti, 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia a posilňovaní odolnosti 
energetického systému založeného najmä 
na obnoviteľných zdrojoch energie, a to 
aj prostredníctvom flexibilných 
vyvažovacích technológií a riešení 
skladovania. 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 
konkurencieschopnému, klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a 
prispejú k nemu.
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__________________ __________________
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 124
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 

(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, komunity a miestne 
hospodárstvo a sú strednodobo a dlhodobo 
udržateľné, s prihliadnutím na všetky ciele 
ekologického dohovoru. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne, vysoko efektívne 
obehové hospodárstvo založené v plnej 
miere na obnoviteľných zdrojoch energie, 
s vysokou efektívnosťou využívania 
zdrojov a energie, ktoré neškodí 
biodiverzite. 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 naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti v časovom horizonte, 
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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.

ktorý je v súlade s cieľom obmedziť 
zvýšenie teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou, a na 
zodpovedajúce zníženie úrovne 
zamestnanosti. Dôveryhodné štúdie 
naznačujú, že postupné ukončenie 
využívania uhlia do roku 2030 ponúka 
EÚ optimálny, najmenej nákladný spôsob, 
ako vykonávať príslušné aspekty 
Parížskej dohody. Pokiaľ ide o 
transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na 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 2040 alebo skôr 
pri zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj uplatňovaniu zásady 
prvoradosti energetickej účinnosti a 
zásady „znečisťovateľ platí“, a podpore 
činností, ktoré maximalizujú komunitné 
výhody, ako je podpora miestnych 
energetických komunít využívajúcich 
energiu z obnoviteľných zdrojov a 
výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, 
ako aj tých, 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 posun v zamestnanosti v rámci 
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, 

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, 
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konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri štúdiu spoločnosti Climate Analytics s názvom Implications of the Paris Agreement for 
Coal Use in the Power Sector, v ktorej sa naznačuje, že postupné ukončenie používania uhlia 
do roku 2030 poskytuje EÚ optimálny, najmenej nákladný spôsob vykonávania príslušných 
aspektov Parížskej dohody. Je tiež dôležité poznamenať, že prechod na klimatickú neutralitu 
zahŕňa aj postupné ukončenie ťažby ropy a zemného plynu, nielen tuhých fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 125
Sandra 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 
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 

(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, 
propagujú dôstojnú zamestnanosť a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo s dôrazom na 
propagovanie zamestnanosti a dôstojných 
podmienok na pracovisku. 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, pričom by sa malo zabrániť 
akémukoľvek štrukturálnemu zníženiu 
úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o 
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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 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.

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. FST by mal takisto uľahčovať 
podstatné zmeny mobility s cieľom znížiť 
jej vplyv, pokiaľ ide o zmenu klímy, a 
konkrétnejšie nasmerovať investície do 
modernizácie a rozšírenia železničnej siete 
a efektívnejších 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 
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. pt

Pozmeňujúci návrh 126
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez
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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. 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 sa mali v prvom 
rade zameriavať na zmiernenie 
negatívnych hospodárskych a sociálnych 
dôsledkov transformácie a mali by 
prispievať k prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo, pričom 
by sa mali zohľadňovať hospodárske, 
sociálne a energetické charakteristiky 
každého členského štátu. 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 plynu 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 na 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 
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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 inteligentnej mobility, 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 127
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley

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 

(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 vrátane Parížskej 
dohody a mali by byť v súlade s 
taxonómiou EÚ pre udržateľné financie. 
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 sa mali v prvom 
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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 na 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.

rade zameriavať na zmiernenie 
negatívnych hospodárskych, 
environmentálnych a sociálnych 
dôsledkov prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo, pričom 
by sa mali zohľadňovať hospodárske, 
sociálne a energetické charakteristiky 
každého členského štátu. 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 na 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, ako aj s 
Parížskou dohodou, a to 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, pripojiteľnosti a inteligentnej 
mobility, 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 

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 
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hospodárstvo“. hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Pietro Fiocchi

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 na 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, 

(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 
postupnému 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 v priebehu 
času. Pokiaľ ide o transformáciu odvetví s 
vysokou úrovňou emisií skleníkových 
plynov, podpora by mala byť zameraná na 
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 kvalifikovanej zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Vo všeobecnosti by sa osobitná 
pozornosť mala venovať aj MSP a 
konkrétnejšie činnostiam, ktoré podporujú 
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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.

inovácie a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojenia, za predpokladu, 
že takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo a prispejú k nemu. Tieto 
investície by mali umožniť aj 
financovanie nákladov na odborníkov a 
analýzy s cieľom pomôcť dosiahnuť ciele 
úspešnej transformácie v existujúcich, 
dobre zavedených podnikoch. 

__________________ __________________
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 129
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 

(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 prispieť k 
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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 na 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.

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 na 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, pričom k priťažujúcim 
faktorom, ktoré by sa mali zohľadniť, 
patrí miera nezamestnanosti, trendy v 
oblasti vyľudňovania a predchádzajúce 
snahy o konverziu spojené 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 

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 
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hospodárstvo“. hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(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 
postupnému prechodu na 
konkurencieschopné, klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo. V prípade odvetví 
spojených s vysokými úrovňami emisií 
skleníkových plynov, 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 to, či je možná 
konverzia na nové, nízkouhlíkové 
činnosti. Podpora by mala propagovať 
činnosti zavádzaním nových, nákladovo 
efektívnych technológií pripravených na 
uvedenie na trh, nových postupov alebo 
výrobkov, vrátane zavádzania 
infraštruktúry a technológií pre cenovo 
dostupné obnoviteľné zdroje energie a 
zdroje energie s nízkymi emisiami, ktoré 
povedú k významnému zníženiu emisií pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti, 
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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.

predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia a zaistení spoľahlivosti 
energetických systémov. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, a to podporou 
synergií s programom Horizont Európa, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
konkurencieschopnému, 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 131
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

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 ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať 
ku kontinuálnemu 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 na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií so zreteľom 
na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti klímy 
do roku 2030, ako je stanovený v článku 2 
európskeho právneho predpisu v oblasti 
klímy, a klimatickej neutrálnosti 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 vytváraniu udržateľných 
pracovných miest a prispejú k nim.

__________________ __________________
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. en

Pozmeňujúci návrh 132
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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 na 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 

(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 udržateľnej a 
kvalitnej 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 
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takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

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 133
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(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 
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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.

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, výrobkov alebo nových 
zručností, 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 134
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 na 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 mali mať prioritu 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 na 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 

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
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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“.

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 135
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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 

(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. Financované 
projekty by mali prispievať k postupnému 
a hospodársky udržateľnému prechodu na 
konkurencieschopné klimaticky neutrálne 
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, výrobkov alebo nových 
zručností, ktoré povedú k významnému 
zníženiu emisií v súlade s cieľom 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť EÚ do 
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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 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 136
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Z FST by sa mali podporovať aj 
priemyselné činnosti, ktoré síce výrazne 
neprodukujú emisie skleníkových plynov, 
no vyrábajú priemyselné produkty, ktoré 
následne nie sú zlučiteľné s 
transformáciou a s cieľom klimatickej 
neutrálnosti stanovenej na rok 2050. V 
tejto súvislosti je európske odvetvie výroby 
vozidiel so spaľovacím motorom jedným z 
najzávažnejšie narušovaných odvetví a 
bude narušené ešte viac, keďže pôsobí v 
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kontexte stále tvrdšej medzinárodnej 
konkurencie a prísnejších 
environmentálnych požiadaviek – 
predstavuje takmer 20 % emisií CO2 v 
Únii. Uhlíková neutralita sa nedá 
dosiahnuť bez osobitnej podpory pre toto 
odvetvie, ktoré predstavuje 8,5 % 
pracovných miest v priemysle v Únii, 
7,5 % HDP EÚ a približne 3,5 milióna 
priamych a nepriamych pracovných miest. 
Najviac vystavení sú predovšetkým 
výrobcovia automobilov, ich dodávatelia a 
odvetvia údržby a opravy, takže z FST by 
sa mali podporovať tieto odvetvia a malo 
by sa pomáhať pracovníkom a 
uchádzačom o zamestnanie pri získavaní 
modernejších zručností, najmä v kontexte 
alternatívnych priemyselných odvetví 
vyrábajúcich vozidlá s nulovými a/alebo 
nízkymi emisiami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mnohé iné odvetvia než odvetvie 
energetiky sa výrazne transformujú, čo 
má významný vplyv na ich pracovnú silu. 
Automobilový priemysel a odvetvie výroby 
vozidiel budú patriť medzi tie, ktoré sú 
transformáciou najviac zasiahnuté. Aby 
sa zabránilo značnej strate práce v 
dôsledku zníženia alebo prerušenia 
výroby, regióny, ktoré vo veľkej miere 
závisia od automobilového priemyslu, by 
mali byť oprávnené získať zdroje z FST. 
Zatiaľ čo Európa zvyšuje úsilie o výrobu 
batérií na miestnej úrovni, ako aj o 
výrobu vozidiel produkujúcich nízku 
mieru znečistenia, rekvalifikácia a 
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zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov 
automobilového priemyslu by mali ísť 
ruka v ruke s investíciami do 
transformácie automobilového priemyslu. 
Keďže podiel zamestnanosti v 
automobilovom priemysle vo výrobnom 
odvetví je vyšší ako 20 % vo viac ako 14 
regiónoch v celej EÚ, zabezpečilo by sa 
tým, aby regióny, ktoré sú nadmerne 
závislé od automobilového priemyslu, boli 
v čoraz pravdepodobnejšom prípade 
poklesu v tomto odvetví chránené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce. Je mimoriadne 
dôležité sústrediť úsilie na hospodársku 
revitalizáciu postihnutých regiónov 
namiesto toho, aby sa počítalo s mobilitou 
pracovníkov a rizikom vyľudňovania. 
Prioritná pozornosť by sa mala venovať 
rekvalifikácii poskytovanej v súlade s 
potrebami regionálneho trhu práce, 
najmä rekvalifikácii na pracovisku alebo 
kombinácii práce na čiastočný úväzok a 
rekvalifikácie na čiastočný úväzok.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Dan Nica, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

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 
postihnutých pracovníkov s cieľom 
pomôcť im poskytovať potrebnú 
kvalifikáciu a prispôsobiť sa novým 
pracovným príležitostiam, alebo by im mal 
poskytovať primeranú podporu pri 
poskytovaní alternatív, ako je pomoc pri 
hľadaní zamestnania pre uchádzačov o 
zamestnanie, podpora príjmu na 
zabezpečenie následného začlenenia a 
opätovného začlenenia do trhu práce, s 
cieľom zabrániť krátkodobej aj dlhodobej 
nezamestnanosti, ktorá priamo súvisí s 
transformáciou. Tieto opatrenia by mali 
náležite zohľadňovať aj rodový rozmer.

Or. en

Odôvodnenie

FST by mal podporovať hospodársky rozvoj oblastí s vysokou mierou nezamestnanosti, čím sa 
zníži nerovnosť v regiónoch.

Pozmeňujúci návrh 140
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11



AM\1205744SK.docx 75/177 PE652.409v01-00

SK

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 pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce. Je dôležité 
poznamenať, že prechod na hospodárstvo 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie má významný potenciál tvorby 
pracovných miest, ktorý môže nakoniec 
viesť k vyššej úrovni zamestnanosti na 
územiach v súčasnosti závislých od 
fosílnych palív.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa zistení Spoločného výskumného centra sa do roku 2030 v uhoľných regiónoch môže 
vytvoriť až 315 000 pracovných miest, a to zavádzaním čistých energetických technológií, 
pričom do roku 2050 sa toto číslo zvýši na viac ako 460 000 pracovných miest. To by bol viac 
než dvojnásobok súčasného množstva priamych pracovných miest súvisiacich s uhlím, čo by 
viedlo k viacodvetvovému modelu, ktorý by prispieval k energetickej bezpečnosti, tvorbe 
pracovných miest a hospodárskej hodnote pre ľudí a miestne komunity 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions.

Pozmeňujúci návrh 141
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

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 

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

zamestnanie (tzv. outskilling) priamo 
alebo nepriamo postihnutých pracovníkov 
a ich rodín, ako aj samostatne zárobkovo 
činných osôb, do činnosti ktorých veľké 
štrukturálne zmeny zasiahli, 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 142
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 
postihnutých pracovníkov so zameraním 
na zručnosti a kvalifikácie, ktoré sú 
zlučiteľné s prechodom na udržateľné a 
digitálne hospodárstvo, s cieľom pomôcť 
im prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytovať 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a ich aktívne 
začlenenie do trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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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 pracovným 
podmienkam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce, pričom je nutné 
zaistiť, aby na zmenu pracovného miesta 
nedoplácali.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 144
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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, sa z FST zabezpečí aj 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia 
postihnutých pracovníkov s cieľom udržať 
ich na trhu práce v tom istom regióne, ako 
aj poskytnúť uchádzačom o zamestnanie 
pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne 
ich začleňovať do trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Členské štáty a Komisia by mali 
zaručiť, aby sa implementáciou priorít 
financovaných zo zdrojov FST prispelo k 
rešpektovaniu a podpore rovnosti žien a 
mužov v súlade s článkom 8 ZFEÚ. Ciele 
v oblasti rodovej rovnosti a ekonomickej 
nezávislosti žien by sa mali zabezpečovať 
vo všetkých dimenziách a vo všetkých 
fázach prípravy, monitorovania, 
implementácie a hodnotenia operačných 
programov včas a konzistentne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Účinné vykonávanie FST a 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
závisí nielen od nariadenia o FST ako 
takého, ale aj od režimu štátnej pomoci, 
ktorý obmedzuje intenzitu pomoci v 
regiónoch. Vo všeobecnom nariadení o 
skupinových výnimkách sa musí stanoviť 
vyššia intenzita pomoci a ďalšie možné 
opatrenia, ktoré umožnia verejné 
investície v regiónoch spravodlivej 
transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Sandra Pereira
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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/ES 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 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. 
Podpora produktívnych investícií pre iné 
podniky než MSP by sa mala obmedziť na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.
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__________________ __________________
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. pt

Pozmeňujúci návrh 148
Elena Kountoura

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 
kvót podľa smernice Európskeho 

(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 
kvót podľa smernice Európskeho 
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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.

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 priemyselných 
zariadení generovať zisk predajom 
nadbytočných emisných kvót. Mali by sa 
vylúčiť aj investície do technológií 
fosílnych palív, ako je zachytávanie a 
ukladanie uhlíka a zlepšovanie emisných 
výsledkov existujúcich zariadení, keďže 
neprispievajú k cieľu dosiahnutia 
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, 
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 149
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku (12) S cieľom posilniť hospodársku 
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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 
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.

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. V prípade elektrární, ktoré 
prechádzajú z fosílnych palív na 
obnoviteľné zdroje, by bolo povinné 
zachovať predchádzajúce pracovné 
miesta. 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, nejde len o demontáž a cielia 
výrazne pod úroveň príslušných 
referenčných hodnôt stanovených na 
bezodplatné prideľovanie 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. 
Keďže postihnuté územia majú často 
problém prilákať súkromné investície, 
mali by sa z FST podporovať aj verejné 
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alebo spoločné produktívne investície.
__________________ __________________
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 150
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu a modernizáciu 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 tejto súvislosti by sa 
mala osobitná pozornosť venovať MSP 
pôsobiacim v regiónoch s vyššou mierou 
nezamestnanosti. 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 
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príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
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.

povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
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. 
Všetky investície sa realizujú bez toho, aby 
tým boli dotknuté zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti a „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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku (12) S cieľom posilniť hospodársku 
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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 
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.

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. 
Investície do priemyselných zariadení, na 
ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, nesmú byť 
cielené tak, aby prispievali ku zvyšovaniu 
ziskov, ktoré už vznikli prostredníctvom 
obchodovania s emisnými kvótami. 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.

__________________ __________________
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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 152
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 
kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 

(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, a ak takéto investície 
prispievajú k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality do roku 2040 alebo skôr. 
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 2040 alebo 
skôr a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
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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.

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 nemali smerovať do 
zariadení na fosílne palivá a nemali by 
zvyšovať ani udržiavať závislosť od 
fosílnych palív. 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 153
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 
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 a odbornou 
prípravou zamestnancov v prípade 
operácií priemyselnej konverzie, 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 
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.

__________________ __________________
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
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Pozmeňujúci návrh 154
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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 
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 

(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 
odvrátenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením nových pracovných miest v 
tom istom regióne alebo ochranou 
všetkých ohrozených 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 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 
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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.

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 155
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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 

(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 udržateľnej a kvalitnej 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, 
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povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
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.

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 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.

__________________ __________________
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 156
Pietro Fiocchi

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 

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

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.

__________________ __________________
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
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Pozmeňujúci návrh 157
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) V záujme dosiahnutia cieľov FST 
by Európska komisia mala zvážiť zmeny 
usmernení o štátnej pomoci v oblasti 
ochrany životného prostredia a energetiky 
(usmernení EEAG), ktoré sú potrebné na 
uľahčenie súkromných investícií a 
úspešného vykonávania FST. Silný rámec 
štátnej pomoci je potrebný na to, aby sa 
zabránilo tomu, že akákoľvek pomoc na 
dekarbonizáciu povedie k neprimeranému 
narušeniu vnútorného trhu. Revízia 
usmernení EEAG musí byť so zelenou 
dohodou spojená, a to najmä tým, že 
zohľadní nedávny a nový vývoj v oblasti 
regulácie, technologický pokrok a 
príležitosti, ako aj vývoj na trhu v odvetví 
energetiky. Plánovaná revízia usmernení 
EEAG by mala umožniť vnútroštátnu 
podporu štrukturálnych zmien 
spôsobených postupným ukončovaním 
využívania uhlia na základe rovnakých 
podmienok ako v prípade Fondu na 
spravodlivú transformáciu. Pri revízii 
usmernení by preto Komisia mala 
zohľadniť aj problémy štrukturálnych 
zmien v dotknutých regiónoch, aby sa 
zabezpečila dostatočná flexibilita týchto 
regiónov pri vykonávaní ich projektov 
sociálne a hospodársky uskutočniteľným 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) S cieľom zabezpečiť, aby sa fond 
nevyužíval na náhradu nákladov na 
obnovu environmentálnych škôd, ktoré 
patria do environmentálnej zodpovednosti 
podniku, a aby nenarušil stimuly 
zamerané na zníženie znečistenia a iných 
vplyvov na životné prostredie, by sa 
podpora investícií súvisiacich s projektmi 
v oblasti obnovy a dekontaminácie lokalít, 
obnovy ekosystémov a zmeny využívania 
mala použiť ako posledná možnosť len 
vtedy, keď za financovanie takýchto 
opatrení nemôže byť právne zodpovedný 
žiaden podnik, v súlade so zásadou 
„znečisťovateľ platí“ zakotvenou v 
článku 191 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Plánovaná revízia pravidiel štátnej 
pomoci by sa mala zamerať na posilnenie 
a zjednodušenie investičnej kapacity v 
udržateľných riešeniach a konkrétnych 
nástrojoch pre vnútroštátne, regionálne a 
miestne orgány, ktorých úloha bude 
napomáhať účinnému a inovatívnemu 
vykonávaniu Fondu na spravodlivú 
transformáciu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 160
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) FST zohľadňuje dodávateľský 
reťazec energetiky, ktorý stavia na 
existujúcich vnútroštátnych 
priemyselných sieťach, konkrétne 
dodávateľov pracujúcich pre veľké 
priemyselné skupiny, ktorí by sa mohli 
zapojiť do nových energetických 
projektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Podpora produktívnych investícií 
do iných podnikov než MSP 
prostredníctvom Fondu na spravodlivú 
transformáciu by sa nemala obmedzovať 
na oblasti oprávnené na štátnu pomoc 
podľa platných pravidiel štátnej pomoci 
na základe článku 107 ods. 3 písm. a) a c) 
ZFEÚ. Naopak, pravidlá štátnej pomoci 
by mali umožniť všetkým regiónom 
prijímajúcim pomoc prostredníctvom FST 
účinne riešiť hrozbu straty pracovných 
miest v ranom štádiu. To by sa malo 
zabezpečiť aj tým, že sa v súlade s tým 
upraví všeobecné nariadenie o 
skupinových výnimkách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Edina Tóth

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 zabezpečila prípustnosť 
pomoci podľa uplatniteľných pravidiel 
bez ohľadu na postavenie podporovaných 
regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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) 

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
sa malo umožniť pripraviť samostatný a 
presný pracovný program FST, a zdroje 
FST by sa tam, kde sa tematické priority 
navzájom dopĺňajú, 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.
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[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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Sandra Pereira

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 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] sa 
zdroje FST môžu posilniť doplnkovým 
financovaním z EFRR a ESF+.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 165
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Łukasz 
Kohut
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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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 s dodatočnými 
zdrojmi. V súlade s článkom 21a 
nariadenia (EÚ) [nové VN] by sa zdroje 
FST mali posilniť doplnkovým 
financovaním z EFRR a ESF+, do ktorých 
by sa na tento účel mali vložiť dodatočné 
zdroje. Príslušné sumy prevedené z EFRR 
a ESF+ by mali byť dobrovoľné a v súlade 
s typom operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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 

(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+ a/alebo s 
vlastnými prostriedkami členských štátov. 
V súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) 
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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.

[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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 dobrovoľne 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 168
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Jens Geier, Dan 
Nica, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
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v mene skupiny S&D

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 národné hospodárstvo. V tejto 
súvislosti by členské štáty s podporou 
Komisie mali v spolupráci s regionálnou 
samosprávou, odborovými zväzmi, 
organizáciami občianskej spoločnosti a 
príslušnými zainteresovanými stranami 
vypracovať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
podrobne opíše proces transformácie, v 
súlade s ich národnými energetickými a 
klimatickými plánmi a so zlepšením ich 
ambícií v oblasti klímy, ako aj so správou 
v rámci európskeho semestra o danej 
krajine. 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 vrátane energeticky náročných 
priemyselných odvetví a regiónov 
závislých od uhlíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Pietro Fiocchi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť (14) Podpora z FST by mala byť 
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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.

podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území a v konkrétnych výrobných 
odvetviach s vysokými emisiami v rámci 
európskych hospodárskych systémov s 
cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne 
hospodárstvo. V tejto súvislosti by členské 
štáty mali v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami, v súlade so 
zásadou partnerstva stanovenou v článku 
6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] a s 
podporou Komisie vypracovať 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 170
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

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 

(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. 
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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.

Tieto plány sa musia riadiť zásadami 
transparentnosti, vnútornej demokracie, 
účasti občanov a kontroly zo strany 
sociálnych partnerov a zainteresovaných 
strán na danom území. 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 171
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 
by členské štáty mali spolu s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi a v úzkej spolupráci 
s príslušnými zainteresovanými stranami a 
s podporou Komisie vypracovať plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, a to v súlade s ich 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi a prípadne 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 
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sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

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 
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 a jeho vykonávanie, 
monitorovanie a hodnotenie, 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 173
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk
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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 implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali v spolupráci s 
príslušnými zainteresovanými stranami a v 
prípade potreby s podporou Komisie 
vypracovať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
podrobne opíše proces transformácie 
zlučiteľný 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 174
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(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 plány spravodlivej transformácie 
územia, v ktorých sa podrobne opíše 
proces transformácie, v súlade s ich 
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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.

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 175
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

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 

(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 tuhých fosílnych 
palív alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
pri zachovaní existujúcich a rozvíjaní 
nových pracovných príležitostí, aby sa 
zabránilo sociálnemu vylúčeniu na 
postihnutých územiach. 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 
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transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

klimatickú neutralitu, a to podľa možností 
v synergii s inými príslušnými systémami 
a programami financovania Únie a 
vnútroštátnymi systémami a programami 
financovania, ako aj s cieľmi 
ekologického dohovoru. Malo by sa 
zabrániť kanibalizácii medzi systémami. 
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. Investičné usmernenia 
uvedené Európskou komisiou v prílohe D 
k správam o jednotlivých krajinách za rok 
2020 by nemali obmedzovať členské štáty 
pri navrhovaní nových oblastí a priorít 
pre podporu z FST, ktoré prispejú k 
prechodu na klimatickú neutralitu EÚ do 
roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 
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 pevných fosílnych 
palív, s náležitou pozornosťou venovanou 
zachovaniu existujúcich pracovných miest 
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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.

a vytváraniu nových pracovných 
príležitostí. 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, s 
cieľmi ekologického dohovoru, ako aj s 
politickými prioritami Únie. 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) 
dohodnutých s Komisiou. Investičné 
oblasti a priority uvedené Európskou 
komisiou v prílohe D k správam o 
jednotlivých krajinách za rok 2020 by 
mali byť orientačné a nemali by 
obmedzovať členské štáty pri navrhovaní 
oblastí na podporu z FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa po dôkladných 
konzultáciách s miestnymi orgánmi a 
zástupcami 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 
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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.

minimalizáciu negatívneho sociálneho 
vplyvu so súčasným prispením k 
dosiahnutiu cieľa klimaticky neutrálneho 
hospodárstva EÚ do roku 2050, najmä 
pokiaľ ide o konverziu, modernizáciu 
alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú 
výrobe fosílnych palív alebo iným 
činnostiam spojeným s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, alebo priemyselných 
odvetví s výrobkami, na ktoré má vplyv 
prechod na klimatickú neutrálnosť EÚ. 
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 a monitoruje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho
v mene skupiny S&D

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 

(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 
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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.

opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na ceste k dosiahnutiu cieľov v 
oblasti klímy stanovených v európskych 
právnych predpisoch v oblasti klímy do 
roku 2030 a k dosiahnutiu 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 pri súčasnom 
zachovaní a rozširovaní pracovných 
príležitostí na postihnutých územiach s 
cieľom zabrániť sociálnemu vylúčeniu. 
Uvedené územia by mali byť presne 
vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
cieľmi v oblasti klímy, 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 
môžu byť súčasťou programov 
(podporovaných z EFRR, ESF+, 
Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 
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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.

ľudia a územia, ktorých a ktoré 
transformácia najviac postihne a na 
ktorých a 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 termíny, ktoré sa majú 
splniť, na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2040 
alebo skôr, najmä pokiaľ ide o konverziu 
alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú 
výrobe fosílnych palív alebo iným 
činnostiam spojeným s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, a to vrátane, v 
prípade využívania uhlia, jasného plánu 
postupného ukončovania využívania uhlia 
najneskôr do roku 2030. 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. V plánoch by sa 
mal posúdiť aj potenciál energie z 
obnoviteľných zdrojov v príslušných 
regiónoch. 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

Odôvodnenie

V správe JRC sú identifikované tri kategórie regiónov z hľadiska ich potenciálu v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov; prevažná väčšina regiónov má vysokú úroveň potenciálu 
obnoviteľných zdrojov energie https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-
technical-research-reports/clean-energy-technologies-coal-regions.
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Pozmeňujúci návrh 180
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Dan Nica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Pilar del Castillo Vera
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
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 
vrátane miery nezamestnanosti, trendov 
vyľudňovania a včasného úsilia o 
rekonverziu alebo transformáciu, a mali 
by sa v nich určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú 
podporu z FST by mali dostávať len 
investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Paolo Borchia
v mene skupiny ID
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15



PE652.409v01-00 114/177 AM\1205744SK.docx

SK

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. 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 (prípadne podporovaných 
EFRR, ESF+, Kohéznym fondom alebo 
FST).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Miriam Dalli, Dan Nica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) FST by mal zabezpečiť aktívne 
zapojenie príslušných verejných orgánov, 
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hospodárskych a sociálnych partnerov 
vrátane odborových zväzov a iných 
relevantných zainteresovaných subjektov 
občianskej spoločnosti do prípravy a 
vykonávania plánov spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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. en

Pozmeňujúci návrh 186
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 

(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 nesplnenia cieľových hodnôt 
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hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

stanovených pre špecifický cieľ FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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 mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie vrátane 
konzultácií na úrovni odborníkov a aby 
tieto konzultácie vykonala 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.

vypúšťa sa

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 188
András Gyürk, Edina Tóth

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 mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie vrátane 
konzultácií na úrovni odborníkov a aby 
tieto konzultácie vykonala 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) Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie vrátane 
konzultácií na úrovni odborníkov a aby 
tieto konzultácie vykonala 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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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 190
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

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, energetickej 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. Je nutné zabezpečiť súdržnosť 
politík s ostatnými politikami, najmä s 
priemyselnou politikou a pravidlami 
verejného obstarávania, a to s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky, ktoré 
umožnia európskemu priemyslu vrátane 
MSP produkovať udržateľný tovar a 
služby v súlade so zelenou dohodou a 
poskytovať pracovné miesta. Keďže tieto 
ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
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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 191
Pietro Fiocchi

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 a výrobné 
odvetvia, 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, 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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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 
mimoriadnym hospodárskym a sociálnym 
výzvam, 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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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 

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
energetickej, hospodárskej a sociálnej 
transformácii, pri ich prechode na 
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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,

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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich energetickom 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 
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zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

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 195
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

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 (FST) na 
poskytovanie podpory územiam, ktoré 
čelia vážnym sociálno-ekonomickým, 
energetickým a environmentálnym 
výzvam vyplývajúcim z procesu 
energetickej transformácie na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050, 
konkrétne všetkým regiónom, kde sa stále 
ťaží uhlie alebo kde sa po postupnom 
ukončení činností v oblasti ťažby uhlia 
uskutočnia dôležité štrukturálne zmeny, 
ako aj v regiónoch s priemyselnými 
činnosťami s vysokými emisiami 
skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 
ekonomikám, ľuďom a životnému 
prostrediu území, ktoré čelia vážnym 
sociálno-ekonomickým výzvam 
vyplývajúcim z procesu prechodu 
smerujúceho k dosiahnutiu cieľa Únie v 
oblasti klímy stanoveného v článku 2 ods. 
11 nariadenia (EÚ) č. 2018/1999, a 
klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie 
do roku 2050 stanoveného v článku 2 ods. 
1 nariadenia č. .../... [európsky právny 
predpis v oblasti klímy].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Seán Kelly

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 
energetickej transformácie na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050, 
najmä regiónom, ktoré sú ekonomicky 
závislé od ťažby palív ako uhlie alebo 
rašelina a od súvisiacich činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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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 
postihnutým územiam a ľuďom v procese 
prechodu na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné obehové 
hospodárstvo Únie, plne založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie a s 
vysokou efektívnosťou využívania zdrojov 
a energie, a to do roku 2040 alebo skôr.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Pietro Fiocchi

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 
a výrobným odvetviam, ktoré čelia vážnym 
sociálno-ekonomickým výzvam 
vyplývajúcim z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do 
roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 usmernení 
členským štátom na ceste ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu Únie do roku 
2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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 
alebo hospodárskym činnostiam, ktoré 
čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050 a z cieľa Únie na rok 2030.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Robert Hajšel, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Tsvetelina 
Penkova, Carlos Zorrinho, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
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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.

na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia rôznym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim zo špecifík 
členských štátov v procese prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do 
roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 a výzvam v oblasti energetickej 
bezpečnosti vyplývajúcim z procesu 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
András Gyürk, Edina Tóth

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)] 

2. Stanovuje sa v ňom osobitný cieľ 
FST, jeho geografické pokrytie a zdroje, 
rozsah jeho podpory, ako aj osobitné 
ustanovenia pre programovanie a 
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nariadenia (EÚ) [nové VN], ako aj 
osobitné ustanovenia pre programovanie a 
ukazovatele potrebné na monitorovanie.

ukazovatele potrebné na monitorovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu už podporujú fondy EFRR, KF a ESF+, 
prekrývanie je značné. Neexistuje tak pridaná hodnota tohto fondu v rámci politiky 
súdržnosti. Preto sa FST zriaďuje nezávisle od cieľov politiky súdržnosti a mal by byť 
prepojený s VN len v rozsahu, v akom by sa vykonával v súlade s pravidlami vykonávania VN 
podobnými fondom v oblasti vnútorných vecí.

Pozmeňujúci návrh 205
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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, 
špecifický 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifický cieľ Špecifické ciele

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 207
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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“.

1. 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“.

2. Z FST sa podporujú investície do 
existujúcich infraštruktúr v oblasti 
nízkouhlíkovej energetiky, ktoré 
zabezpečujú rovnováhu medzi ponukou a 
dopytom v domácich elektrických 
systémoch a prostredníctvom vývozu aj v 
európskom elektrickom systéme.
3. Z FST sa podporuje priemyselná 
spolupráca s cieľom propagovať 
nízkouhlíkové modely výroby elektrickej 
energie z niektorých členských štátov v 
tých krajinách, ktoré sú veľmi závislé od 
fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 

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

zamerané na dosiahnutie solidárnej a 
účinnej energetickej transformácie 
smerom ku klimaticky neutrálnemu 
hospodárstvu, zohľadňujúc vytváranie 
plánov spravodlivej transformácie územia 
s cieľom poskytnúť istotu plánovania 
pracovníkom, energetike, priemyslu, 
investorom a komunitám, ako aj 
umožňovať regiónom a ľuďom riešiť 
sociálne, hospodárske a environmentálne 
dôsledky transformácie a jej dôsledky v 
oblasti energetickej bezpečnosti“ v súlade 
s cieľmi Parížskej dohody, s cieľom Únie 
týkajúcim sa klimatickej neutrality do 
roku 2050 a s cieľmi zníženia emisií do 
roku 2030.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 k 
dosiahnutiu ambiciózneho cieľa EÚ 
týkajúceho sa zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 v 
súlade s cieľom dosiahnuť do roku 2040 
alebo skôr klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a obmedziť globálne 
otepľovanie na 1,5° C nad 
predindustriálnou úrovňou. Z FST sa 
podporuje najmä úsilie o plnohodnotné 
využitie značného potenciálu tohto 
prechodu vytvárať pracovné miesta.
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Or. en

Odôvodnenie

To be fully effective, it should be ensured that the JTF also addresses the impact of measures 
to attain climate targets in the JTF’s own lifetime, i.e. in the run-up to the 2030 climate 
targets. The Joint Research Centre (JRC) study found that already by 2030, and certainly by 
2050, the job creation enabled by the deployment of renewable technology can compensate 
for the loss of jobs in coal sector in an overwhelming majority of relevant EU territories. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Pozmeňujúci návrh 210
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 vrátane dosiahnutia cieľa EÚ 
týkajúceho sa zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1



AM\1205744SK.docx 131/177 PE652.409v01-00

SK

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 „podporovať opatrenia 
zamerané na spravodlivý a efektívny 
prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a umožňovať regiónom a 
ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky tohto prechodu 
a jeho dôsledky v oblasti energetickej 
bezpečnosti“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

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 dosiahnutiu cieľov EÚ v 
oblasti klímy do roku 2030, ktoré sú 
stanovené v článku 2 európskeho 
právneho predpisu v oblasti klímy a 
umožňuje regiónom a ľuďom riešiť 
sociálne, hospodárske a environmentálne 
dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožniť všetkým regiónom a 
všetkým ľuďom to, aby mali spravodlivé a 
rovnaké príležitosti na riešenie 
sociálnych, hospodárskych a 
environmentálnych dôsledkov prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 „umožniť regiónom, 
hospodárskym subjektom a ľuďom riešiť 
sociálne, hospodárske a environmentálne 
dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo EÚ do roku 
2050“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

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 a hospodárske dôsledky 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a jeho dôsledky v oblasti 
energetickej bezpečnosti“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, Eva 
Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



PE652.409v01-00 134/177 AM\1205744SK.docx

SK

všetkých členských štátoch. všetkých členských štátoch, najmä v 
regiónoch, ktoré sú vo veľkej miere 
závislé od uhlia a ktorých HDP na 
obyvateľa je pod priemerom EÚ. 80 % 
zdrojov FST by sa malo prideliť uhoľným 
regiónom uvedeným v prílohe k 
referenčným podmienkam pre platformu 
pre uhoľné regióny a regióny s vysokými 
emisiami uhlíka (platforma pre 
transformujúce sa uhoľné regióny) na 
riešenie sociálnych, hospodárskych a 
environmentálnych dôsledkov ich 
energetickej transformácie a jej dôsledkov 
v oblasti energetickej bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

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 a regiónoch, 
ktoré čelia následnej výzve dekarbonizácie 
a vyžadujú si primeranú finančnú 
podporu na zabezpečenie skutočnej 
spravodlivej transformácie a zabránenie 
negatívnym sociálno-ekonomickým 
vplyvom na priemyselné odvetvia, MSP 
vrátane startupov, ako aj na pracovníkov, 
ktorí stratili pracovné miesta v dôsledku 
transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
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Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová

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 sa 
zaviazali plniť cieľ Únie týkajúci sa 
klimatickej neutrality do roku 2050. Z 
FST by sa mali uprednostniť regióny, 
ktoré sú veľmi závislé od tuhých fosílnych 
palív, pričom priemyselné činnosti spojené 
s vysokými emisiami skleníkových plynov 
alebo priemyselné odvetvia by mali mať 
vplyv na výrobky, ktoré sú ovplyvnené 
prechodom na klimatickú neutralitu EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 podporili 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu a preukázali svoj záväzok vo 
svojich národných plánoch v oblasti 
energetiky a klímy, a ktoré si vyžadujú 
finančnú pomoc na dosiahnutie odolného 
a klimaticky neutrálneho hospodárstva do 
roku 2050.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 221
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 v 
členských štátoch s regiónmi, v ktorých je 
finančná pomoc EÚ nevyhnutná na 
riešenie výziev súvisiacich s 
transformáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Seán Kelly

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, najmä v tých 
transformujúcich sa regiónoch, ktoré sú 
vo veľkej miere závislé od palív ako uhlie 
alebo rašelina.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1



AM\1205744SK.docx 137/177 PE652.409v01-00

SK

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. Fond by sa 
mal snažiť o technologickú neutralitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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 1 ods. 1 vo všetkých 
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Vasile Blaga

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 18,75 
miliardy EUR v cenách z roku 2018 a 
neprevádzajú sa z finančných 
prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) [nové VN], najmä nie z 
fondov ako Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond 
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(ESF+) alebo Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(EPFRV). Táto suma môže byť prípadne 
navýšená o dodatočné zdroje alokované v 
rozpočte Únie a o iné zdroje v súlade s 
uplatniteľným základným aktom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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 sumu 30 miliárd EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma bude 
navýšená o dodatočné zdroje pridelené v 
rozpočte Únie, vrátane zavedenia nových 
udržateľných daní z uhlíka, leteckej 
dopravy, plastov, digitálnych a finančných 
prostriedkov, vytvorenia mechanizmu 
zdaňovania uhlíka na hraniciach alebo 
prostredníctvom príjmov zo systému EÚ 
na obchodovanie s emisiami a o iné zdroje 
v súlade s uplatniteľným základným 
aktom.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa niektorých odhadov je na transformáciu hospodárstva EÚ na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo transformáciu potrebných 250 až 300 miliárd EUR ročne. Preto navrhujeme 
podstatne zvýšiť celkovú sumu zdrojov FST, keďže suma navrhovaná Komisiou nie je 
vzhľadom na ciele a rozsah FST primeraná.

Pozmeňujúci návrh 227
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
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Penkova, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

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 19 miliárd EUR v 
cenách roku 2018 (ďalej len „hlavná 
suma“) a neprevádzajú sa z pridelených 
prostriedkov fondov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) .../... [nové VN]. Hlavná 
suma môže byť prípadne navýšená o 
dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie a o iné zdroje v súlade s 
uplatniteľným základným aktom.

Or. en

Odôvodnenie

Suma 7,5 milióna EUR je nedostatočná na riešenie veľkých sociálnych a hospodárskych 
výziev spravodlivej transformácie pre pracovníkov a komunity. Hoci o tejto sume sa má 
rozhodnúť na inom mieste, cieľom týchto zmien je zdôrazniť potrebu zvýšiť objem finančných 
prostriedkov potrebných na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ. Prostriedky ostatných 
kohéznych fondov by však nemali byť ohrozené.

Pozmeňujúci návrh 228
Elena Kountoura

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 dodatočnú sumu 30 
miliárd EUR v cenách roku 2018, pričom 
táto suma môže byť navýšená o dodatočné 
zdroje alokované v rozpočte Únie a o iné 
zdroje v súlade s uplatniteľným základným 
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aktom.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje zvýšiť rozpočet na 30 miliárd EUR, čo je 
maximum, hoci 30 miliárd EUR stále nestačí na pokrytie potrieb regiónov s vysokými 
emisiami uhlíka, pokiaľ ide o ich spravodlivý prechod na klimatickú neutralitu do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 229
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 17,88 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 20 miliárd EUR v 
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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.

cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 232
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely programovania a následného 
začlenenia do rozpočtu Únie sa suma 
uvedená v prvom pododseku indexuje 
sadzbou 2 % ročne.

Na účely programovania a následného 
začlenenia do rozpočtu Únie sa suma 
uvedená v prvom pododseku indexuje 
sadzbou aspoň 2 % ročne.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Financovaním FST nie sú 
dotknuté zdroje pridelené na nariadenie 
(EÚ) [nové VN], Európskemu 
poľnohospodárskemu fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) a programu LIFE 
(finančný nástroj pre životné prostredie), 
ktorými sa podporujú tie isté tematické 
priority.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Odchylne od článku [21 ods. 1] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] akékoľvek 
dodatočné zdroje uvedené v odseku 2 
alokované na FST v rozpočte Únie alebo 
poskytnuté z iných zdrojov si nesmú 
vyžadovať doplnkovú podporu z EFRR 
alebo ESF+.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

ktoré priamo súvisia s jeho špecifickým 
cieľom stanoveným v článku 2 a ktoré 
prispievajú k implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia 
vytvorených v súlade s článkom 7. Z FST 
sa podporujú len činnosti v členských 
štátoch, ktoré prijali jasný harmonogram 
postupného ukončovania využívania 
fosílnych palív a prechodu na klimaticky 
neutrálne obehové hospodárstvo, plne 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie a s vysokou efektívnosťou 
využívania zdrojov a energie do roku 2040 
alebo skôr, vrátane termínu ukončenia 
využívania uhlia pred rokom 2030 tam, 
kde sa uhlie využíva.

Or. en

Odôvodnenie

Mechanizmus spravodlivej transformácie by mal byť spojený s prijatím jasnej cesty k 
postupnému ukončeniu využívania fosílnych palív. Najviac bezprostrednou ambíciou je 
postupné ukončenie využívania uhlia do roku 2030 v členských štátoch, ktoré majú uhoľný 
priemysel. V štúdii spoločnosti Climate Analytics s názvom Implications of the Paris 
Agreement for Coal Use in the Power Sector sú dôkazy o tom, že postupné ukončenie 
využívania uhlia do roku 2030 poskytuje EÚ optimálny, najmenej nákladný spôsob 
vykonávania príslušných aspektov Parížskej dohody. 
https://climateanalytics.org/media/climateanalytics-coalreport_nov2016_1.pdf

Pozmeňujúci návrh 238
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 239
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Pietro Fiocchi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Dan Nica, Patrizia Toia, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Gheorghe 
Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) produktívne investície do 
existujúcich spoločností vrátane 
regionálnych a miestnych verejných 
spoločností, MSP a startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii a 
ktoré prispievajú k vytváraniu nových 
pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 247
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) produktívne investície do MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k vytváraniu 
udržateľných a kvalitných nových 
pracovných miest súvisiacich so zeleným 
hospodárstvom, hospodárskou 
diverzifikáciou a rekonverziou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Patrizia Toia, Simona Bonafè

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) produktívne investície do MSP 
vrátane startupov, energetických komunít 
a družstiev pracovníkov na odkúpenie ich 
podnikov, ktoré vedú k hospodárskej 
diverzifikácii a rekonverzii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Elena Kountoura

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 

a) produktívne a udržateľné 
investície do MSP vrátane startupov, ktoré 
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hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii; vedú k dôstojným a dobre plateným 
pracovným miestam, hospodárskej 
diverzifikácii a rekonverzii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) produktívne investície do MSP 
vrátane startupov, družstiev a subjektov z 
tretieho sektora, ktoré vedú k hospodárskej 
diverzifikácii a rekonverzii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Miriam Dalli, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Sandra Pereira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) investície agentúr, orgánov a 
verejných subjektov na stimulovanie 
hospodárskej činnosti a vytvárania 
pracovných miest;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 254
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) investície do vytvárania nových 
firiem a do rozširovania existujúcich 
firiem, s osobitným dôrazom na MSP a 
startupy s cieľom prispieť k hospodárskej 
diverzifikácii a rekonverzii, a to aj 
prostredníctvom podnikateľských 
inkubátorov a konzultačných služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 255
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) investície do vytvárania nových 
firiem, najmä MSP a startupov, ktoré 
vedú k hospodárskej diverzifikácii a 
prispievajú k vytváraniu nových 
pracovných miest a zahŕňajú 
poskytovanie príslušných konzultačných 
služieb pre podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) investície do vytvárania nových 
firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov a 
konzultačných služieb, najmä tie, ktoré 
vedú k vytváraniu pracovných miest 
založených na technológiách 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Odôvodnenie

Obnoviteľné zdroje energie si vyžadujú viac práce než fosílne palivá, a preto technológie 
obnoviteľných zdrojov energie zvyčajne vytvárajú viac pracovných miest ako konvenčné 
technológie na každú vytvorenú energetickú jednotku.
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Pozmeňujúci návrh 257
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) investície do vytvárania nových 
firiem vrátane udržateľného cestovného 
ruchu alebo služieb pre ľudí, a to aj 
prostredníctvom podnikateľských 
inkubátorov a konzultačných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Existujúce podniky by sa mali podporovať pri rozvoji nového podnikania, ktoré umožní 
dosiahnuť ciele spravodlivej transformácie

Pozmeňujúci návrh 259
Sandra Pereira

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

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 260
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 262
Elena Kountoura

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 265
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov 
vrátane investícií do udržateľnej mobility 
a dekarbonizácie odvetvia dopravy, 
energetickej efektívnosti a/alebo energie z 
obnoviteľných zdrojov; s dôrazom na 
investície do obnoviteľných zdrojov 
energie, inteligentných riešení v oblasti 
elektrickej energie spolu so súvisiacou 
infraštruktúrou a do obehového 
hospodárstva a nápravy životného 
prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
nabíjacej infraštruktúry pre elektrické 
vozidlá, energetickej účinnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov vrátane 
skladovacích technológií s cieľom 
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umožniť alternatívy, ako je okrem iného 
udržateľná mobilita vrátane nákladnej 
dopravy v mestských oblastiach alebo 
renovácia budov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú a udržateľnú čistú energiu, 
investície v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov, energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov vrátane skladovacích technológií, 
aby všetky z nich umožnili alternatívy, ako 
je okrem iného udržateľná mobilita alebo 
obnova budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Henna Virkkunen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov 
vrátane prípadného rozvoja existujúcich a 
plánovaných jadrových elektrární v 
súlade s cieľmi Zmluvy o Euratome a 
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právnymi predpismi EÚ, energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 1 a článku 2 písm. c) Zmluvy o Euratome nevyhnutne predpokladajú 
rozvoj jadrových elektrární. V článku 106a ods. 3 Zmluvy o Euratome sa ozrejmuje, že 
Zmluva o Euratome má rovnaké postavenie ako Zmluva o EÚ a ZFEÚ, pokiaľ ide o primárne 
právo Únie.

Pozmeňujúci návrh 269
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
energetickej efektívnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov; ak sa investícia 
uskutoční v dôsledku odstránenia 
existujúcich zariadení na fosílne palivá, 
všetky pracovné miesta v týchto 
zariadeniach by sa mali v nových 
zariadeniach zachovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 

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

dostupnú čistú, bezpečnú a udržateľnú 
energiu s cieľom postupne prestať 
využívať energiu založenú na fosílnych 
palivách, do dekarbonizácie odvetvia 
dopravy, investície v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov, energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu z obnoviteľných 
zdrojov, investície v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov vrátane 
technológií, ktoré umožňujú integráciu 
energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú 
skladovanie a zelený vodík a energetická 
efektívnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Dan Nica, Patrizia Toia, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 

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

skladovania, energetickej efektívnosti a 
energie z obnoviteľných zdrojov vrátane 
infraštruktúry pre alternatívne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry pre cenovo 
dostupnú energiu s nízkymi emisiami, 
investície v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov, energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov vrátane investícií do diaľkového 
vykurovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií, infraštruktúry a služieb pre 
cenovo dostupný, nízkouhlíkový, bezpečný 
a pružný energetický systém, investície v 
oblasti znižovania emisií skleníkových 
plynov, energetickej efektívnosti a riešení 
skladovania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním plynu za predpokladu, 
že sa používa ako premosťovacia 
technológia nahrádzajúca čierne uhlie, 
hnedé uhlie, rašelinu, roponosnú bridlicu 
a prinášajúca významné zníženie emisií 
skleníkových plynov. Tieto investície by 
mali umožniť využívanie plynu z 
obnoviteľných zdrojov v neskoršej etape.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Pietro Fiocchi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) v súvislosti s investíciami do 
produkcie energie z obnoviteľných 
zdrojov, najmä opatreniami zameranými 
na šírenie malých zariadení na územiach, 
ako je rozvoj súkromnej vlastnej spotreby, 
ako aj podpora kolektívnej vlastnej 
spotreby a zakladania energetických 
komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície do zavádzania 
technológií na nahradenie technológií 
založených na fosílnych palivách s 
výnimkou zemného plynu technológiami, 
ktoré využívajú alternatívne palivá 
vrátane zemného plynu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, prepravou, distribúciou, 
skladovaním alebo spaľovaním zemného 
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plynu, plynu z obnoviteľných zdrojov a 
vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície do energetickej 
renovácie budov v súlade s pripravovanou 
tzv. vlnou renovácií, s dôrazom na 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Sandra Pereira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície na riešenie plánovaného 
zastarávania a na zvrátenie trendu 
znižovania životnosti tovaru a zariadení;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 284
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície do obnovy existujúcej 
energetickej infraštruktúry, ktorá v 
súčasnosti zaručuje vysokú mieru 
nízkouhlíkových dodávok na vnútroštátnej 
a európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, 
Carlos Zorrinho, Andris Ameriks, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície zamerané na podporu 
prechodu na iné druhy dopravy v 
mestských oblastiach smerom k 
udržateľnejším spôsobom mobility;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 287
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) cielené opatrenia v oblasti 
energetickej efektívnosti na riešenie 
energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
Dlabajová, Mauri Pekkarinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície do diaľkového 
vykurovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Sandra Pereira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) investície do modernizácie, 
rozširovania a racionalizácie sietí a flotíl 
verejnej dopravy, podpory železničných 
služieb, ľahších spôsobov dopravy a 
interoperability, so zameraním na 
metropolitné oblasti a mestské centrá, 
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ktoré zároveň pomáhajú zlepšiť spojenie s 
ostrovnými a vidieckymi oblasťami;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 290
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) investície spojené s modelmi 
dodávok energie založenými na synergii 
všetkých nízkouhlíkových technológií – 
obnoviteľných zdrojov energie, jadrovej 
energie, zachytávania a ukladania CO2 – 
s cieľom: znížiť spotrebu fosílnych palív, 
uspokojiť rýchlo rastúci dopyt po 
elektrickej energii v nadchádzajúcich 
rokoch, dosiahnuť výrazné zníženie emisií 
uhlíka v sektore elektrickej energie do 
roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) investície do sietí diaľkového 
vykurovania s vysokou energetickou 
efektívnosťou vrátane štúdií na 
preskúmanie potenciálu obnoviteľných 
zdrojov energie nahradiť diaľkové 
vykurovanie založené na fosílnych 
palivách;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 292
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) investície týkajúce sa výstavby 
jadrových elektrární, ako aj produkcie, 
distribúcie a prenosu jadrovej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Tomas Tobé

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) cezhraničné elektrické prepojenie s 
cieľom dosiahnuť 15 % do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina Dlabajová, Mauri 
Pekkarinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) zaistenie bezpečnosti dodávok 
energie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú a inteligentnú mobilitu, 
ktoré prispievajú ku znižovaniu emisií 
skleníkových plynov a diverzifikácii 
riešení mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Sandra Pereira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) investície do projektov s 
potenciálom pritiahnuť používateľov od 
súkromných vozidiel k službám verejnej 
dopravy, napríklad snahou o bezplatné 
poskytovanie takýchto služieb;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 297
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

dc) podpora priemyselnej spolupráce 
prostredníctvom prenosu poctivých 
energetických a priemyselných modelov 
medzi členskými štátmi Európskej únie s 
cieľom vytvoriť najlepšie podmienky pre 
budúce investície v krajinách, ktoré 
pripravujú transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) investície do opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov vrátane investícií 
do všetkých druhov diaľkového 
vykurovania s nízkymi emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dd) investície, ktoré prispievajú ku 
znižovaniu emisií vo všetkých druhoch 
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dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

de) investície do udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

df) investície do dostupnosti a 
prístupnosti dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti, najmä investície 
uľahčujúce prechod na obehové 
hospodárstvo a klimatickú neutralitu 
vrátane využívania digitálnych technológií 
a údajov v poľnohospodárstve, lesníctve a 
potravinárskom priemysle, najmä na 
modernizáciu širokopásmového 
pripojenia vo vidieckych a odľahlých 
oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Tomas Tobé

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej prepojiteľnosti vrátane investícií 
do sietí s veľmi vysokou kapacitou a 
technológie 5G, ako aj inteligentných 
energetických riešení a súvisiacej 
infraštruktúry a technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a e) investície do digitalizácie a 
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digitálnej pripojiteľnosti; digitálnej pripojiteľnosti vrátane ovládania 
zaťaženia zariadení a spotrebičov, 
meracích a komunikačných technológií, 
ktoré umožňujú rozvoj reakcie na dopyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Dan Nica, Patrizia Toia, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) investície do činností súvisiacich s 
medicínskymi produktmi, zdravotníckym 
vybavením a zariadeniami;

Or. en

Odôvodnenie

Existuje jasný dôvod na premiestnenie a reintegráciu priemyselných procesov v rámci EÚ, 
najmä strategických procesov ako medicínske produkty a zdravotnícke vybavenie, ktoré by sa 
mali aktívne uprednostňovať v celej EÚ, vrátane tých, ktoré sú postihnuté transformáciou. V 
tomto zmysle by mal nový Fond na spravodlivú transformáciu v rámci podpory umožniť aj 
činnosti týkajúce sa medicínskych produktov a zdravotníckeho vybavenia.

Pozmeňujúci návrh 306
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 307
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do obnovy a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu vrátane 
rekonverzie uhoľných baní na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov, s 
výnimkou preventívnych a nápravných 
opatrení podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. 
apríla 2004 a vnútroštátnych 
vykonávacích právnych predpisov, v 
súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ 
podľa článku 45 nariadenia Komisie 
(EÚ) č. 615/2014 a vnútroštátnych 
právnych predpisov o rekultivácii pôdy;

Or. en

Odôvodnenie

V štúdii Spoločného výskumného centra (JRC) sa diskutovalo o synergiách medzi rozvojom 
obnoviteľných zdrojov energie a zatvorením baní. Najmä opustené povrchové uhoľné bane s 
predstavujú veľmi príťažlivé možnosti rozvoja solárnych, veterných a batériových 
skladovacích zariadení. Rekonverzia bývalých baní na výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov môže prispieť k energetickej bezpečnosti a poskytnúť hospodársku hodnotu a 
pracovné miesta pre komunity po skončení banskej činnosti. Rozvoj takýchto projektov 
využíva existenciu infraštruktúry a rozsiahlu dostupnosť pôdy, ako aj vyškolený personál.

Pozmeňujúci návrh 308
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

dekontaminácie, environmentálnej 
rekultivácie, revitalizácie, sprístupnenia a 
renovácie bývalých uhoľných baní a 
elektrární, ako aj zanedbaných lokalít 
zariadení, do obnovy pôdy a projektov na 
zmenu účelu, vrátane zalesňovania lokalít 
uhoľných baní po skončení ťažby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie súvisiacej 
s revitalizáciou, dekontamináciou, 
sprístupnením a renováciou bývalých 
uhoľných a iných baní a elektrární, ako 
aj zanedbaných lokalít a zariadení, do 
obnovy pôdy a projektov na zmenu účelu, 
vrátane zalesňovania lokalít uhoľných 
baní po skončení ťažby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu vrátane 
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projektov na zmenu účelu; investícií do infraštruktúry v banských 
lokalitách po skončení ťažby, ktorými sa 
zvyšuje ich prispôsobenie sa zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Elena Kountoura

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu; Tieto investície 
by mali byť dopĺňať zásadu 
„znečisťovateľ platí“ a mali by s ňou byť 
v súlade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu pri súčasnom 
zabezpečení náležitého uplatňovania 
zásady „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu pri súčasnom 
zabezpečení dodržiavania zásady 
„znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Sandra Pereira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu, pričom 
oprávnené sú len verejné subjekty a MSP;  

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 315
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez 
Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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