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Pozmeňujúci návrh 316
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Vasile Blaga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f a) investície do ekologickej 
multimodálnej mestskej mobility a 
alternatívnych dopravných palív 
urýchľujúcich prechod na mobilitu s 
nulovými emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f a) investície do projektov založených 
na prírode a zameraných na zmierňovanie 
zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Elena Kountoura

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f a) investície na riešenie energetickej 
chudoby a cenovo dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov miestnymi 
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energetickými spoločenstvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris 
Ameriks
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) investície na podporu obehového 
hospodárstva vrátane podpory 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;

(g) investície na podporu obehového 
hospodárstva vrátane podpory 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie a 
iných prostriedkov obnovy (vrátane 
obnovy energie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) investície na podporu obehového 
hospodárstva vrátane podpory 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;

(g) investície na podporu netoxického 
obehového hospodárstva vrátane podpory 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 321
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) investície na podporu obehového 
hospodárstva vrátane podpory 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;

(g) investície na podporu obehového 
hospodárstva prostredníctvom 
predchádzania vzniku odpadu, znižovania 
objemu odpadu, efektívneho využívania 
zdrojov, opätovného použitia, opráv a 
recyklácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g a) investície do environmentálnej 
transformácie odvetví, ktoré sú 
hospodársky významné pre regióny v 
procese transformácie, ako je cestovný 
ruch alebo poľnohospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Josianne Cutajar, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia 
Toia
v mene skupiny S&D

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

(g a) investície do projektov zameraných 
na boj proti energetickej chudobe a 
zvyšovanie energetickej účinnosti v 
najviac postihnutých regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g a) investície do dopravnej 
infraštruktúry uľahčujúcej hospodársky 
rozvoj a tvorbu pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
András Gyürk, Edina Tóth

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

Or. en

Odôvodnenie

Úloha jadrovej energie – okrem technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov – má 
zásadný význam pre dekarbonizáciu odvetvia energetiky. V súčasnosti 50 % redukcie emisií v 
odvetví energetiky v Európskej únii pochádza z jadrovej energie. Na základe zásady 
technologickej neutrality potrebujeme všetky vhodné riešenia, ktoré máme k dispozícii na 
dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva.
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Pozmeňujúci návrh 326
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g b) investície do dekarbonizácie 
dopravy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
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
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov so zameraním 
na zručnosti a kvalifikácie, ktoré sú 
zlučiteľné s prechodom na udržateľné a 
digitálne hospodárstvo a ekologické 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

(h) zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a preškoľovanie 
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pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činných osôb, ktorých činnosť bola 
zasiahnutá významnými štrukturálnymi 
zmenami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov vrátane 
samostatne zárobkovo činných osôb, a to 
bez ohľadu na druh zamestnania alebo 
odvetvie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov o 
zamestnanie na odvetvie ekologického 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Henrike Hahn
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v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov pri dodržiavaní 
rodovej vyváženosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

(h) rozvoj nových zručností, 
zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h a) rozvoj sociálnej infraštruktúry 
potrebnej na podporu prístupu na trh 
práce, sociálneho začlenenia a aktívneho 
a zdravého starnutia;

Or. en
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Odôvodnenie

Všetky investície súvisiace s trhom práce, vzdelávaním a odbornou prípravou nie je možné 
rozvíjať bez vhodnej infraštruktúry.  Sociálna infraštruktúra pre vzdelávanie, zdravotníctvo a 
sociálny rozvoj môže zohrávať dôležitú úlohu na územiach prechádzajúcich spravodlivou 
transformáciou z dôvodu vysokých sociálnych nákladov spojených s transformáciou na 
regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 334
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

(i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta a podpora 
príjmov pre pracovníkov, ktorí prišli o 
zamestnanie v dôsledku transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

(i) pomoc a usmernenie pre 
uchádzačov o zamestnanie pri hľadaní 
pracovného miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Simona Bonafè
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

(i) pomoc a zaškolenie uchádzačov o 
zamestnanie pri hľadaní pracovného 
miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

(j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie s osobitným dôrazom na ženy 
a pracovníkov počas transformácie; 
Granty na podporu mobility by sa mali 
vzťahovať na pracovníkov, ktorí sa musia 
kvôli novému pracovnému miestu 
presťahovať.

Or. en

Odôvodnenie

Vďaka transformácii sa vytvorí viac domácich pracovných miest, ale tieto nové pracovné 
miesta by sa mohli nachádzať v rôznych regiónoch alebo si vyžadovať rôzne zručnosti. 
Zásadný význam má investovanie do ľudského kapitálu a politiky, ktoré zlepšia pracovnú 
mobilitu pracovníkov s cieľom zabrániť vysokej miere nezamestnanosti v niektorých 
mimoradne dotknutých regiónoch.

Pozmeňujúci návrh 338
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

(j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

(j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie vrátane podpory príjmov pre 
pracovníkov počas transformácie a 
grantov na mobilitu pre pracovníkov, 
ktorí sa musia kvôli novému pracovnému 
miestu presťahovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
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
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

(j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie, najmä žien a zraniteľných 
skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Dan Nica, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

(j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie a podpora pri predčasnom 
odchode do dôchodku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

(j) odborná príprava a aktívne 
začleňovanie uchádzačov o zamestnanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
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 k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k a) akékoľvek iné špecifické činnosti 
prispievajúce k jednotnému konkrétnemu 
cieľu FST, zahrnuté do plánov 
spravodlivej transformácie územia a 
dohodnuté členským štátom, príslušnými 
orgánmi príslušných území a schválené 
Európskou komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Sandra Pereira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti uvedené v odseku 2 majú 
zabezpečiť, aby v regiónoch, ktoré v 
dôsledku ich priemyselného a výrobného 
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profilu musia prejsť globálnou 
transformáciou, zamestnanosť nebola 
štrukturálne zasiahnutá, pričom sa zaručí 
otvorenie nových podnikov, pretvorenie 
starých štruktúr a náležitá rekvalifikácia 
pracovníkov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 344
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti uvedené v písmenách a) až g) sú 
oprávnené výlučne vtedy, ak sa považujú 
za environmentálne udržateľné v súlade s 
článkom nariadenia.../... [nariadenie o 
taxonómii].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ a v súlade s pravidlami Únie 
pre štátnu pomoc uvedenými v článkoch 
107 a 108 ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície spĺňajú kritériá 
uvedené v [články] nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o taxonómii] a že tieto 
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vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia.

podniky verejne poskytli jasný záväzný 
plán v súlade s cieľmi klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2040 a iné 
relevantné informácie založené na 
vzoroch, ktoré má vypracovať Komisia. 
Takéto investície podliehajú schváleniu zo 
strany Komisie ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. h) a i). Takéto 
investície sú oprávnené len vtedy, ak sú 
potrebné na implementáciu plánu 
spravodlivej transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia.

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia, 
ak prispievajú k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a nevedú k 
premiestňovaniu, ako sa vyžaduje podľa 
článku 60 nariadenia č. .../... [VN], a pre 
priemyselné činnosti, na ktoré sa vzťahuje 
FST, ak neprispievajú k zvýšeniu ziskov 
pochádzajúcich z obchodovania s 
emisnými kvótami. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia.

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia, a 
v prípade priemyselných činností, na ktoré 
sa vzťahuje FST, ak neprispievajú v 
zvyšovaniu ziskov pochádzajúcich z 
obchodovania s emisnými kvótami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 
písm. a) a c) ZFEÚ produktívne investície 
do iných podnikov než MSP za 

Okrem toho sa môžu z FST podporovať na 
príslušných územiach produktívne 
investície do iných podnikov než MSP za 
predpokladu, že takéto investície boli 
zahrnuté do plánu spravodlivej 
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predpokladu, že takéto investície boli 
schválené ako súčasť plánu spravodlivej 
transformácie územia na základe 
informácií požadovaných podľa článku 7 
ods. 2 písm. h). Takéto investície sú 
oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

transformácie územia ako potrebné na 
energetickú transformáciu na základe 
informácií požadovaných podľa článku 7 
ods. 2 písm. h).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
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 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia.

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia a 
ak nevedú k premiestňovaniu, ako sa 
vyžaduje v zmysle článku 60 nariadenia č. 
.../... [VN]. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia.

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP vrátane 
podnikov vo verejnom alebo zdieľanom 
vlastníctve za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 
písm. a) a c) ZFEÚ produktívne investície 
do iných podnikov než MSP za 
predpokladu, že takéto investície boli 
schválené ako súčasť plánu spravodlivej 
transformácie územia na základe 
informácií požadovaných podľa článku 7 
ods. 2 písm. h). Takéto investície sú 
oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Okrem toho sa môžu z FST podporovať na 
územiach v zmysle vymedzenia článku 1 
ods. 1 produktívne investície do iných 
podnikov než MSP za predpokladu, že 
takéto investície boli schválené ako súčasť 
plánu spravodlivej transformácie územia 
na základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 352
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že:  takéto 
investície sú v súlade s kritériami 
ustanovenými v [článkoch] nariadenia 
(EÚ) .../... [nariadenie o taxonómii], a 
pokiaľ tieto podniky verejne poskytnú 
jasný záväzný plán v súlade s cieľom 
klimatickej neutrality najneskôr do roku 
2040 alebo iné relevantné informácie na 
základe vzorov, ktoré má vypracovať 
Komisia. Takéto investície podliehajú 
schváleniu zo strany Komisie ako súčasť 
plánu spravodlivej transformácie územia 
na základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
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
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
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2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia a neprekrývajú sa v 
dôsledku tzv. efektu mŕtvej váhy so ziskmi, 
ktoré by priemyselné zariadenia mohli 
dosiahnuť v rámci EU ETS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia a ak neprispievajú k 
zvyšovaniu ziskov pochádzajúcich z 
obchodovania s emisnými kvótami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty s cieľom vypracovať 
vzory, v ktorých spresní obsah a 
prezentáciu informácií, ktoré sa majú 
zverejniť v súlade s odsekom 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Vyňatie z rozsahu podpory

Z FST sa nepodporuje:
(a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;
(b) výroba, spracovanie a uvádzanie 
tabaku a tabakových výrobkov na trh;
(c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/2014;

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;
(e) investície do širokopásmovej 
infraštruktúry v oblastiach, v ktorých 
existujú aspoň dve širokopásmové siete 
rovnakej kategórie.
__________________
16 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné s 
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 
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zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, 
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Úloha jadrovej energie – okrem technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov – má 
zásadný význam pre dekarbonizáciu odvetvia energetiky. V súčasnosti 50 % redukcie emisií v 
odvetví energetiky v Európskej únii pochádza z jadrovej energie. Na základe zásady 
technologickej neutrality potrebujeme všetky vhodné riešenia, ktoré máme k dispozícii na 
dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva, preto sa nesmie vylúčiť podpora určená 
jadrovej energii.

Pozmeňujúci návrh 359
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
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Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

(a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky, ich údržba alebo výstavba, ako 
aj nakladanie s jadrovým odpadom alebo 
jeho skladovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna 
Virkkunen, Eva Maydell

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

(a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky;

Or. en
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Odôvodnenie

V ustanoveniach článku 1 a článku 2 písm. c) Zmluvy o Euratome sa nevyhnutne počíta s 
rozvojom jadrových elektrární. V článku 106a ods. 3 Zmluvy o Euratome sa jasne uvádza, že 
pokiaľ ide o primárne právo Únie, Zmluva o Euratome má rovnaké postavenie ako Zmluva o 
EÚ a ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 362
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a a) investície, ktoré bránia rozvoju a 
zavádzaniu nízkouhlíkových alternatív 
alebo ktorých výsledkom sú činnosti a 
operácie, ktoré neskôr budú závisieť od 
dotácií, aby mohli byť stabilne a 
udržateľne riadené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b a) činnosti alebo investície, ktoré nie 
sú v súlade s taxonómiou EÚ pre 
udržateľné financie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
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Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/201416;

vypúšťa sa

__________________
16 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné s 
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 
108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno  c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c A) investície, ktoré nezabezpečia 
dôstojnú prácu založenú na kolektívnych 
dohodách a rokovaniach, ktorá by 
valorizovala mzdy a rovnováhu medzi 
osobným a pracovným životom 
pracovníkov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 366
Dan Nica, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d



PE652.410v01-00 26/109 AM\1205745SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív s 
výnimkou investícií zameraných na 
prechod z uhoľných elektrární na malé 
flexibilné plynové elektrárne, aby sa 
zabezpečil prechod na klimatickú 
neutralitu;

Or. en

Odôvodnenie

Najväčšími zamestnávateľmi a výrobcami energie sú na niektorých vybraných územiach 
technickej spolupráce uhoľné elektrárne, ktoré sú najväčšími zamestnávateľmi a výrobcami 
energie. Je nevyhnutné, aby sa súčasne so znižovaním emisií skleníkových plynov udržal počet 
pracovných miest, pričom je potrebné zabezpečiť výrobu energie v GW, ak obnoviteľné zdroje 
energie nie sú k dispozícii, aby bol prechod uhoľných elektrární na elektrárne používajúce 
zemný plyn oprávnený podľa FST. Ide o nevyhnutný medzistupeň smerom k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality, ktorý zohľadní geografické obmedzenia, výkonnosť systému a ponúka 
určitú rovnováhu s EFRR, ktorý podporuje investície súvisiace len s vykurovacími systémami 
na báze plynu.

Pozmeňujúci návrh 367
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 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním tuhých fosílnych palív s 
výnimkou tých, ktoré sa používajú ako 
súčasť projektov v oblasti čistých 
uhoľných alebo vodíkových technológií ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 368
Elena Kountoura

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív; okrem 
investícií do systému diaľkového 
vykurovania uhoľných regiónov 
prechádzajúcich transformáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív vrátane 
vyraďovania zariadení z prevádzky alebo 
obmedzovania ich kapacity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, dopravou, 
skladovaním alebo spaľovaním fosílnych 
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palív vrátane zemného plynu;

Or. en

Odôvodnenie

Investície do fosílnych palív nie sú v súlade so spravodlivou transformáciou, pretože zvyšujú 
celkové náklady na transformáciu tým, že blokujú investície, ktoré by regiónom umožnili 
„posunúť sa vpred“ smerom k úplnej klimatickej neutralite. Takisto sa nimi posilňuje 
odkázanosť na infraštruktúru fosílnych palív a je to nelogické, keď sa na ne nahliada v tom 
kontexte, že cieľom fondov na transformáciu je podporiť odklon od fosílnych palív a prechod 
na klimatickú neutralitu. Toto vylúčenie zahŕňa zemný plyn, keďže ho nemožno považovať za 
palivo transformácie, keď sa berie do úvahy čas na opätovné získanie investičných nákladov a 
keď sa zohľadňujú emisie počas životného cyklu (vrátane uniknutého metánu).

Pozmeňujúci návrh 371
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, dopravou, distribúciou, 
skladovaním alebo spaľovaním fosílnych 
palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním tuhých fosílnych palív;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív;

(d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním tuhých fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) investície do širokopásmovej 
infraštruktúry v oblastiach, v ktorých 
existujú aspoň dve širokopásmové siete 
rovnakej kategórie.

(e) produktívne investície do iných 
podnikov ako MSP, ktoré zahŕňajú 
premiestňovanie pracovných, 
kapitálových a výrobných procesov z 
jedného členského štátu do druhého.

Or. en

Odôvodnenie

FST by nemal viesť k premiestňovaniu hospodárskych činností.

Pozmeňujúci návrh 375
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e a) činnosti alebo investície, ktoré 
vedú k odkázanosti na komodity, ktoré sú 
vzhľadom na ich životnosť škodlivé pre 
ciele Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e a) investície do zariadení na 
spracovanie reziduálneho odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e a) investície súvisiace s obranou 
zbrojného priemyslu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Henrike Hahn
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e b) na činnosti súvisiace s plánovaním 
novej ťažby fosílnych palív alebo výroby 
rašeliny vrátane opätovného otvorenia 
dočasne vyradených ťažobných zariadení 
v regióne NUTS 2, do ktorého patrí 
územie, počas trvania programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Nils 
Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e b) produktívne investície do iných 
podnikov ako MSP, ktoré zahŕňajú 
premiestňovanie pracovných, 
kapitálových a výrobných procesov z 
jedného členského štátu do druhého.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e c) investície, ktoré by viedli k 
neudržateľnému využívaniu biomasy zo 
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všetkých zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 5 písm. d) a po 
schválení zo strany Komisie sa investície 
súvisiace s výrobou, spracovaním, 
distribúciou, skladovaním alebo 
spaľovaním zemného plynu podporujú 
pomocou FST za týchto kumulatívnych 
podmienok:
– investície slúžia na dodatočné vybavenie 
a/alebo nahradenie existujúcej 
infraštruktúry s vyššou uhlíkovou 
náročnosťou;
– podporovaná infraštruktúra je 
synergická so zariadením na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov a s inou 
uhlíkovo neutrálnou výrobou energie.
Odchýlka sa použije a udelí len na účely 
prechodného obdobia do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
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transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu.

transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu. 
Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac zasiahnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené 
a ak je príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom a dlhodobou stratégiou, ako aj so 
správou o krajine vypracovanou v rámci 
európskeho semestra príslušného štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu.

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu. Zdroje 
sa pridelia sektoru, ktorý je najviac 
postihnutý prechodom na klimatickú 
neutralitu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 384
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu.

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu, pričom sa uprednostnia 
menej rozvinuté regióny v rámci politiky 
súdržnosti. Programované zdroje musia 
mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 385
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené 
a ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Henrike Hahn
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

Komisia v súlade so svojím záväzkom 
zabezpečiť dosiahnutie klimatickej 
neutrality v Únii ako celku schváli 
program, ak je určenie území najviac 
postihnutých procesom transformácie, 
ktoré je súčasťou príslušného plánu 
spravodlivej transformácie územia, riadne 
odôvodnené a ak príslušný plán 
spravodlivej transformácie územia je v 
súlade s národným energetickým a 
klimatickým plánom príslušného štátu, a 
načrtne jasnú cestu smerom k 
postupnému vyraďovaniu fosílnych palív, 
a to čo najskôr, prípadne tiež stanoví 
dátum do roku 2030 na postupné 
vyradenie uhlia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilniť úlohu Komisie ako inštitúcie, ktorá koná v 
záujme Únie ako celku. Pri rozhodovaní o programoch FST sa Komisia musí riadiť 
strategickým dlhodobým záujmom Únie, aby sa Európa premenila na klimaticky neutrálny 
kontinent. Snaha oslabiť úlohu Komisie by ohrozila dosiahnutie tohto strategického cieľa.

Pozmeňujúci návrh 387
Elena Kountoura

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
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transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu. Komisia 
obmedzí na 50 % národné alokácie tým 
členským štátom, ktoré sa ešte nezaviazali 
plniť národný cieľ v oblasti klimatickej 
neutrality do roku 2050, pričom zvyšných 
50 % dostanú tieto členské štáty k 
dispozícii hneď po prijatí tohto cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
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 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je zlučiteľný s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu. Ak Komisia 
nesúhlasí s návrhom členského štátu, 
riadne odôvodní svoje rozhodnutie, že ho 
neschváli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
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
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom a dlhodobou stratégiou 
príslušného štátu a s európskym právnym 
predpisom v oblasti klímy [2020/…].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

Komisia schváli program, ak je určenie 
území postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN].

Or. en

Odôvodnenie

Podmienený prístup k zdrojom vyčleneným z FST, najmä obmedzením využívania zdrojov z 
EFRR a ESF +, oslabuje jeho cieľ ako nástroja, ktorý má spravodlivejšie riešiť problém 
energetickej transformácie.

Pozmeňujúci návrh 392
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

2. Programy alebo priority FST budú 
financované zo zdrojov FST, ktoré sa 
skladajú z celkovej alebo čiastočnej 
alokácie z FST pre jednotlivé členské štáty 
a zo zdrojov prevedených v súlade s 
článkom [21 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové 
VN].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 393
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a na dobrovoľnej 
báze zo zdrojov prevedených v súlade s 
článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN].

Or. en

Odôvodnenie

Tým by sa malo zabrániť tomu, aby regióny závislé od súdržnosti, ktoré nie sú dotknuté 
výzvou na dekarbonizáciu, prispievali z ich balíka k pravdepodobne viac rozvinutým 
regiónom, ktoré prechádzajú procesom dekarbonizácie. Nemal by sa vytvárať žiadny takýto 
rozpor s cieľom kohéznych fondov, ktorým je poskytovať podporu menej rozvinutým regiónom 
na zníženie regionálnych rozdielov.

Pozmeňujúci návrh 394
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 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
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prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška 
zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na 
prioritu FST je minimálne jeden a pol 
násobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

dobrovoľne prevedených v súlade s 
článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. 
Celková výška zdrojov z EFRR a ESF + , 
ktoré sa členský štát rozhodne previesť na 
prioritu FST, nesmie presiahnuť 
trojnásobok sumy podpory prijatej z FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
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 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Oprávnené projekty financované v 
rámci FST, ktoré prispievajú k 
špecifickému cieľu stanovenému v článku 
2, možno financovať o 10 percentuálnych 
bodov vyššie ako miery 
spolufinancovania, aké sa uplatňujú na 
región, v ktorom sa nachádza územie 
alebo územia určené v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
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 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 1. Členské štáty pripravia v úzkej 
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príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

spolupráci s príslušnými miestnymi 
úradmi dotknutých území jeden alebo 
viacero plánov spravodlivej transformácie 
územia, ktoré pokrývajú jedno alebo 
viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu a jeho dôsledkami na 
energetickú bezpečnosť, najmä pokiaľ ide 
o očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania tuhých 
fosílnych palív a transformačné potreby 
výrobných postupov priemyselných 
zariadení spojených s najvyššími emisiami 
skleníkových plynov.

Investičné oblasti a priority určené 
Európskou komisiou v prílohe D k 
správam o jednotlivých krajinách z roku 
2020 by mali byť indikatívne a nemali by 
obmedzovať členské štáty pri navrhovaní 
oblastí podpory z FST.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Patrizia Toia, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú v krátkodobom a 
dlhodobom výhľade priamo a nepriamo 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov 
a prechod na alternatívny priemysel v 
sektore, v ktorom konečné priemyselné 
produkty nie sú zlučiteľné s cieľom 
uhlíkovej neutrality.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Miapetra Kumpula-Natri, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D



AM\1205745SK.docx 43/109 PE652.410v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území na vnútroštátnej i regionálnej 
úrovni jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov. 
Príslušné orgány a zainteresované strany 
by sa mali aktívne zapájať do všetkých fáz 
tohto procesu: prípravnej, výberovej i 
vykonávacej.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova



PE652.410v01-00 44/109 AM\1205745SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
môžu byť súčasťou alebo zodpovedať 
väčším úrovniam, akou je úroveň 3 
nomenklatúry územných jednotiek pre 
štatistické účely (ďalej len „regióny na 
úrovni NUTS 3“) zostavenej nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 zmeneným nariadením Komisie 
(ES) č. 868/201417 alebo ich časti, a to na 
základe vzoru uvedeného v prílohe II. 
Uvedenými územiami musia byť územia, 
ktoré sú najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov 
alebo konverzia na alternatívne druhy 
priemyslu v odvetviach s produktmi, ktoré 
boli postihnuté prechodom na klimatickú 
neutralitu EÚ.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi, sociálnymi a 
environmentálnymi dôsledkami prechodu, 
najmä pokiaľ ide o potenciálny počet 
postihnutých pracovných miest a 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 1. Členské štáty pripravia spolu s 
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príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

príslušnými regionálnymi a miestnymi 
úradmi a inými zainteresovanými 
stranami uvedenými v odseku 3 jeden 
alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré si 
vyžadujú dodatočnú podporu na 
dosiahnutie hospodárskeho a sociálneho 
dosahu spôsobeného prechodom, najmä 
pokiaľ ide o očakávaný zánik pracovných 
miest v oblasti ťažby a používania 
fosílnych palív a transformačné potreby 
výrobných postupov priemyselných 
zariadení spojených s najvyššími emisiami 
skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
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zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných 
postupov priemyselných zariadení 
spojených s najvyššími emisiami 
skleníkových plynov.

zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest a potrebu 
rekvalifikácie pracovných profilov v 
dôsledku zmeny priemyselného a 
výrobného profilu týchto území.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 403
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
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Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív, 
historické straty pracovných miest a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
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dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania tuhých 
fosílnych palív a transformačné potreby 
výrobných postupov priemyselných 
zariadení spojených s najvyššími emisiami 
skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
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najvyššími emisiami skleníkových plynov. najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi úradmi dotknutých 
území jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
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(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1). (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na 
vnútroštátnej úrovni vrátane časového 
harmonogramu kľúčových krokov 
transformácie, ktoré sú v súlade s 
poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

(a) opis procesu prechodu na 
vnútroštátnej úrovni na dosiahnutie 
klimaticky neutrálneho, environmentálne 
udržateľného, energeticky efektívne a 
obehového hospodárstva založeného 
celkovo na obnoviteľných zdrojoch 
energie do roku 2040 alebo pred ním a 
časový harmonogram s čiastkovými 
cieľmi zameranými na postupné vyradenie 
uhoľných elektrární z prevádzky do roku 
2030, ak sa používa uhlie, a jasný dátum 
pre postupné ukončenie používania 
všetkých fosílnych palív v súlade s 
poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

Or. en

Odôvodnenie

Mechanizmus spravodlivej transformácie by mal byť spojený s prijatím jasného plánu na 
postupné odstránenie fosílnych palív. Najbližším cieľom je postupne ukončiť využívanie uhlia 
do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 408
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
v mene skupiny S&D
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

(a) opis prechodu k dosiahnutiu cieľov 
EÚ v oblasti klímy do roku 2030, ako sa 
ustanovuje v európskom právnom 
predpise v oblasti klímy, a ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu do roku 2050 na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni vrátane 
časového harmonogramu kľúčových 
krokov transformácie, ktoré sú v súlade s 
poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“); a správou o európskom 
semestri

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Fredrick 
Federley

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

(a) detailný opis prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu hospodárstvu na 
vnútroštátnej úrovni do roku 2050 vrátane 
časového harmonogramu postupného 
vyraďovania pevných fosílnych palív a 
iných kľúčových krokov transformácie, 
ktoré sú v súlade s poslednou verziou 
národného energetického a klimatického 
plánu (ďalej len „NEKP“) a s európskym 
právnym predpisom v oblasti klímy 
[2020/…];

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 410
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane už prijatých opatrení 
transformácie a časového harmonogramu 
ďalších kľúčových krokov transformácie, 
ktoré sú v súlade s poslednou verziou 
národného energetického a klimatického 
plánu (ďalej len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane už prijatých včasných 
opatrení a časového harmonogramu 
ďalších kľúčových krokov transformácie, 
ktoré sú v súlade s poslednou verziou 
národného energetického a klimatického 
plánu (ďalej len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni do roku 2050 vrátane časového 
harmonogramu kľúčových krokov 
transformácie, ktoré sú v súlade s 
poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“) a s dlhodobou stratégiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Elena Kountoura

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

(a) detailný opis prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu hospodárstvu na 
vnútroštátnej úrovni najneskôr do roku 
2050 vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis prechodu ku klimaticky (a) opis prechodu ku klimaticky 
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neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni, ktorý bude zlučiteľný s poslednou 
verziou národného energetického a 
klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) odôvodnenie určenia území, ktoré 
sú označené ako najviac postihnuté 
procesom transformácie uvedeným v 
písmene a) a ktoré majú získať podporu z 
FST v súlade s odsekom 1;

(b) odôvodnenie určenia území alebo 
ekonomických činností, ktoré sú označené 
ako najviac postihnuté procesom 
transformácie uvedeným v písmene a) a 
ktoré majú získať podporu z FST v súlade s 
odsekom 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) odôvodnenie určenia území, ktoré 
sú označené ako najviac postihnuté 
procesom transformácie uvedeným v 
písmene a) a ktoré majú získať podporu z 
FST v súlade s odsekom 1;

(b) odôvodnenie určenia území, ktoré 
si vyžadujú dodatočnú podporu na 
dosiahnutie procesu transformácie 
uvedeného v písmene a) a ktoré majú 
získať podporu z FST v súlade s odsekom 
1;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 417
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b a) posúdenie iných priťažujúcich 
faktorov, ktoré sa musia zohľadniť pri 
identifikácii najviac postihnutých území, 
ako je miera nezamestnanosti, trendy 
vyľudňovania a predchádzajúce úsilie o 
konverziu alebo transformačné úsilie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Patrizia Toia, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, počet 
zrušených podnikov a očakávané straty 
príjmov, potreby a ciele rozvoja, ktoré sa 
majú dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
transformáciou alebo ukončením činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach 
alebo ktorých konečný priemyselný 
produkt nie je následne zlučiteľný s 
cieľom uhlíkovej neutrality;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 419
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Fredrick 
Federley

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na úrovni EÚ na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050, pričom sa určí potenciálny počet 
dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, počet 
zrušených podnikov, potreby a ciele 
rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 
2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov a 
priemyselné činnosti s produktmi, ktoré sú 
postihnuté prechodom na klimatickú 
neutralitu EÚ na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa presne určí 
potenciálny počet dotknutých pracovných 
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zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

miest a zaniknutých pracovných miest 
(očakávaný a historický), potrieb a cieľov 
rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 
2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach; začlenenie území do typológií, 
na ktoré sa vzťahuje článok 174 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktoré si vyžadujú 
dodatočnú podporu, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho a 
rodovo motivovaného vplyvu prechodu na 
klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, v plnej miere založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré 
bude vysoko účinné z hľadiska zdrojov a 
energie, pričom sa určí potenciálny počet 
dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Robert Hajšel, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu a vplyvu na energetickú 
bezpečnosť prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, pričom sa určí 
potenciálny počet dotknutých pracovných 
miest a zaniknutých pracovných miest, 
možný dosah na príjmy samosprávy na 
úrovni NUTS 2 a NUTS 3 a potreby a 
ciele rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet osôb, ktoré budú musieť prejsť 
rekvalifikáciou, potrieb a cieľov rozvoja, 
ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 a 
súvisia s transformáciou alebo ukončením 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach a 
so stimulmi potrebnými na otvorenie 
nových podnikov a zachovanie 
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pracovných miest;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 424
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 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, potrieb a 
cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do 
roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

(c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu a vplyvu na energetickú 
bezpečnosť prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, pričom sa určí 
potenciálny počet dotknutých pracovných 
miest a zaniknutých pracovných miest, 
potrieb a cieľov rozvoja, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
transformáciou alebo ukončením činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c a) posúdenie potenciálu vytvárania 
pracovných miest pri využívaní 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov na určených 
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územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

(d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov a vplyvov na energetickú 
bezpečnosť prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a predchádzanie 
prehlbovaniu energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
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 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

(d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov a vplyvov na energetickú 
bezpečnosť prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 428
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
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

(d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi;

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi, najmä stratégie 
hospodárskej a priemyselnej obnovy, ktoré 
zabezpečia kontinuitu výrobnej činnosti a 
zachovanie alebo zvýšenie mier 
zamestnanosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 430
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi;

(e) posúdenie jeho súladu s inými 
relevantnými národnými, regionálnymi 
alebo územnými stratégiami a plánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z dohôd o spolupráci, 
plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov;

(f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z dohôd o spolupráci, 
plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov tiež vrátane možnosti hodnotenia 
zo strany mimovládnych orgánov a 
inštitúcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z dohôd o spolupráci, 
plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov;

(f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z dohôd o spolupráci, 
plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov na vnútroštátnej i regionálnej 
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úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f a) opis participatívneho procesu, 
ktorý prebehol na účel jeho vypracovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
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
Článok 7 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) opis typu plánovaných operácií a 
ich očakávaný prínos, pokiaľ ide o 
zmiernenie vplyvu transformácie;

(g) opis typu a harmonogramu 
plánovaných operácií a ich očakávaný 
prínos, pokiaľ ide o zmiernenie 
hospodárskeho, sociálneho a 
environmentálneho vplyvu prechodu na 
miestnej, regionálnej a (prípadne) 
vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré 
nie sú MSP, vyčerpávajúci zoznam 
takýchto operácií a podnikov a 
odôvodnenie potreby takejto podpory 
prostredníctvom analýzy nedostatkov, 
ktorá preukáže, že očakávaný počet 
zaniknutých pracovných miest by prevýšil 
očakávaný počet pracovných miest 
vytvorených v prípade neuskutočnenia 
investície;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú MSP, vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a odôvodnenie potreby 
takejto podpory prostredníctvom analýzy 
nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný 
počet zaniknutých pracovných miest by 
prevýšil očakávaný počet pracovných 
miest vytvorených v prípade 
neuskutočnenia investície;

(h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne a udržateľné investície 
podnikom, ktoré nie sú MSP, indikatívny 
zoznam takýchto operácií a podnikov a 
odôvodnenie potreby takejto podpory 
prostredníctvom analýzy nedostatkov, 
ktorá preukáže, že očakávaný počet 
zaniknutých pracovných miest by prevýšil 
očakávaný počet pracovných miest 
vytvorených v prípade neuskutočnenia 
investície; ak sa táto podpora poskytuje na 
priemyselné činnosti, na ktoré sa už 
vzťahuje systém obchodovania s 
emisiami, opis, že takáto podpora 
neprispieva k zvýšeniu ziskov už 
vyplývajúcich z EU ETS.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 437
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú MSP, vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a odôvodnenie potreby 
takejto podpory prostredníctvom analýzy 
nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný 
počet zaniknutých pracovných miest by 
prevýšil očakávaný počet pracovných 
miest vytvorených v prípade 
neuskutočnenia investície;

(h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú MSP, zoznam takýchto operácií a 
podnikov a odôvodnenie potreby takejto 
podpory prostredníctvom analýzy 
nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný 
počet zaniknutých pracovných miest by 
prevýšil očakávaný počet pracovných 
miest vytvorených v prípade 
neuskutočnenia investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 

(i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 



AM\1205745SK.docx 67/109 PE652.410v01-00

SK

pracovných miest; pracovných miest a že tieto investície 
neprispievajú k zvýšeniu ziskov, ktoré už 
plynú z obchodovania s emisnými 
kvótami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

(i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest v krátkodobom, 
strednodobom a dlhodobom výhľade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) ak sa podpora poskytuje na (i) ak sa podpora poskytuje na 
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investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo na 
úrovni EÚ do roku 2050 a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

(i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, zoznam operácií, 
ktoré sa majú podporiť, a odôvodnenie, že 
prispievajú k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 442
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i a) ak sa podpora poskytuje na 
investície do dopravnej infraštruktúry, 
zoznam takýchto operácií a štúdiu vplyvu, 
v ktorej sa preukáže úroveň prilákaných 
investícií a očakávané pracovné miesta 
vytvorené ako účinok vystavanej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i b) ak sa poskytuje podpora na 
vykonávanie technológií na realizáciu 
znížených emisií skleníkových plynov na 
prechodné obdobie, analýzy dokazujúce 
prínos zachovaných pracovných miest v 
porovnaní so znížením emisií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) synergia a komplementarita s inými 
programami Únie a piliermi Mechanizmu 
spravodlivej transformácie s cieľom riešiť 
identifikované rozvojové potreby.

(j) synergia a komplementarita s inými 
relevantnými programami Únie a piliermi 
Mechanizmu spravodlivej transformácie s 
cieľom riešiť identifikované rozvojové 
potreby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana 
Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) synergia a komplementarita s inými 
programami Únie a piliermi Mechanizmu 
spravodlivej transformácie s cieľom riešiť 
identifikované rozvojové potreby.

(j) synergia a komplementarita s inými 
programami, fondmi Únie a piliermi 
Mechanizmu spravodlivej transformácie s 
cieľom riešiť identifikované rozvojové 
potreby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Plány spravodlivej transformácie 
územia vylučujú akékoľvek investície do 
fosílnych palív a infraštruktúry jadrovej 
energie.

Or. en
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Odôvodnenie

Investície do fosílnych palív nie sú v súlade so spravodlivou transformáciou, pretože zvyšujú 
celkové náklady na transformáciu tým, že blokujú investície, ktoré by regiónom umožnili 
„posunúť sa vpred“ smerom k úplnej klimatickej neutralite. Takisto sa nimi posilňuje 
odkázanosť na infraštruktúru fosílnych palív a je to nelogické, keď sa na ne nahliada v tom 
kontexte, že cieľom fondov na transformáciu je podporiť odklon od fosílnych palív a prechod 
na klimatickú neutralitu. Toto vylúčenie zahŕňa zemný plyn, keďže ho nemožno považovať za 
palivo transformácie, keď sa berie do úvahy čas na opätovné získanie investičných nákladov a 
keď sa zohľadňujú emisie počas životného cyklu (vrátane uniknutého metánu).

Pozmeňujúci návrh 447
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na príprave a implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú príslušní partneri v súlade s 
článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

3. Na príprave, vypracovaní a 
implementácii plánov spravodlivej 
transformácie územia sa zúčastňujú všetky 
príslušné zainteresované strany, 
hospodárski a sociálni partneri , 
zástupcovia občianskej spoločnosti, 
odborníci, inštitúcie odbornej prípravy a 
výskumné inštitúcie, zamestnávatelia, 
odborové zväzy a komunitné organizácie v 
súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) 
[nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na príprave a implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú príslušní partneri v súlade s 
článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

3. Na príprave a implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú príslušní partneri v súlade s 
článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN], 
ako aj predstavitelia priemyslu, odvetvia 
energetiky a sociálni partneri, 
vnútroštátne a regionálne orgány a 
príslušné zainteresované strany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na príprave a implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú príslušní partneri v súlade s 
článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

3. Na príprave a implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú príslušní partneri vrátane 
miestnych vnútroštátnych orgánov, 
sociálnych partnerov a zúčastnených 
strán na postihnutých územiach, v súlade 
s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Pietro Fiocchi

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na príprave a implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú príslušní partneri v súlade s 
článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

3. Na príprave a implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú príslušní partneri a zahŕňa 
štruktúrovanú a systematickú konzultáciu 
so zúčastnenými stranami v súlade s 
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článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť podľa možností v súlade s 
územnými stratégiami uvedenými v článku 
[23] nariadenia (EÚ) [nové VN], s 
príslušnými stratégiami pre inteligentnú 
špecializáciu, NEKP a Európskym pilierom 
sociálnych práva a inými relevantnými 
stratégiami a programami vrátane 
stratégií a programov v oblasti čistého 
ovzdušia, čistej ocele, energetickej 
chudoby a výrobcov-spotrebiteľov 
energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s cieľmi v oblasti klímy na rok 
2030 a cieľom uhlíkovej neutrality do 
roku 2050 uvedeným v článku 2 
európskeho právneho predpisu v oblasti 
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klímy, s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že FST je vybudovaný v rámci určenom na dosiahnutie klimatickej 
neutrality, tento pozmeňujúci návrh vytvára prepojenie medzi týmto nariadením a právnym 
predpisom v oblasti klímy, čo je nariadenie, ktorým sa zakotvuje cieľ uhlíkovej neutrality do 
práva EÚ.

Pozmeňujúci návrh 453
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv, so 
záväzkom Únie v rámci Parížskej dohody 
a s cieľmi Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
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[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu a programami 
na rozvoj vidieka, NEKP a Európskym 
pilierom sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a cieľmi 
Európskeho piliera sociálnych práv.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 456
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky pilier sociálnych práv nemá pre členské štáty právnu záväznosť.
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Pozmeňujúci návrh 457
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s príslušnými 
územnými stratégiami uvedenými v článku 
[23] nariadenia (EÚ) [nové VN], so 
stratégiami pre inteligentnú špecializáciu, 
NEKP a Európskym pilierom sociálnych 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Plány spravodlivej transformácie 
územia, zápisnice zo zasadnutí a 
rozhodnutia týkajúce sa výberu projektov 
a operácií sa sprístupnia verejnosti. 
Príprava a vypracovanie plánov 
transformácie územia podliehajú verejnej 
konzultácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
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Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. Plány spravodlivej transformácie 
územia sú verejne dostupné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, 
východiskové hodnoty sa stanovujú na 
nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 
2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 
2029 sú kumulatívne. Po tom, ako Komisia 
schváli žiadosť o zmenu programu 
predloženú podľa článku [14 ods. 2] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], sa cieľové 
hodnoty nebudú revidovať.

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, 
východiskové hodnoty sa stanovujú na 
nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 
2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 
2029 sú kumulatívne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, 
východiskové hodnoty sa stanovujú na 

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, 
východiskové hodnoty sa stanovujú na 



PE652.410v01-00 78/109 AM\1205745SK.docx

SK

nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 
2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 
2029 sú kumulatívne. Po tom, ako Komisia 
schváli žiadosť o zmenu programu 
predloženú podľa článku [14 ods. 2] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], sa cieľové 
hodnoty nebudú revidovať.

nulu. Cieľové hodnoty stanovené na rok 
2029 sú kumulatívne. Po tom, ako Komisia 
schváli žiadosť o zmenu programu 
predloženú podľa článku [14 ods. 2] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], sa cieľové 
hodnoty nebudú revidovať.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa návrhu sa ukazovatele výstupov stanovia s čiastkovými cieľmi na roky 2024 a 2029. Ak 
jeden alebo viac čiastkových cieľov nedosiahne aspoň 65 %, grant z fondu na spravodlivú 
transformáciu sa zníži. Otázkou je, či sa v roku 2024 dosiahnu merateľné výsledky.

Pozmeňujúci návrh 462
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 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa z priority FST podporujú 
činnosti uvedené v článku 4 ods. 2 písm. 
h), i) alebo j), údaje o ukazovateľoch za 
jednotlivých účastníkov sa zasielajú len 
vtedy, ak sú k dispozícii všetky údaje 
týkajúce sa daného účastníka požadované v 
súlade s prílohou III.

3. Ak sa z priority FST podporujú 
činnosti uvedené v článku 4 ods. 2 písm. 
h), i) alebo j), údaje o ukazovateľoch za 
jednotlivých účastníkov sa zasielajú len 
vtedy, ak sú k dispozícii všetky údaje 
týkajúce sa daného účastníka požadované v 
súlade s prílohou III, pričom sa zabezpečia 
prísne pravidlá na ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 na 
účely zmien prílohy III s cieľom vykonať 
potrebné úpravy v zozname ukazovateľov, 
ktoré sa majú použiť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Komisia môže na základe záverečnej 
správy o výkonnosti programu vykonať 
finančné opravy v súlade s článkom [98] 
nariadenia (EÚ) [nové VN].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania Opis riadenia Ak Komisia na základe 
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záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

preskúmania záverečnej správy o 
výkonnosti programu dospeje k záveru, že 
sa nedosiahlo aspoň 65 % cieľovej hodnoty 
stanovenej pre jeden alebo viacero 
ukazovateľov výstupu alebo výsledku pri 
zdrojoch FST, môže vykonať finančné 
opravy podľa článku [98] nariadenia (EÚ) 
[nové VN] znížením podpory z FST 
určenej na túto prioritu proporcionálne k 
dosiahnutým úspechom. Finančné opravy 
by sa mali týkať zlyhaní týkajúcich sa 
intervencií v rámci programu (nie zlyhaní 
vyplývajúcich z vonkajších faktorov).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, vykoná 
finančné opravy podľa článku [98] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, 
Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
75 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
pri zdrojoch FST, môže vykonať finančné 
opravy podľa článku [98] nariadenia (EÚ) 
[nové VN] znížením podpory z FST 
určenej na túto prioritu proporcionálne k 
dosiahnutým úspechom.

Or. en

Odôvodnenie

Ukazovatele výsledkov nezávisia len od intervencií, ale aj od iných faktorov. Akýkoľvek odkaz 
na ukazovatele „výsledku“ v prílohe III by sa mali v súlade s týmto pozmeňujúcim návrhom 
odstrániť.
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Pozmeňujúci návrh 469
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
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nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii 
udeľuje [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Paolo Borchia
v mene skupiny ID

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii 
udeľuje od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 472
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 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi a vedie konzultácie so 
zúčastnenými stranami v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi a vedie konzultácie so 
zainteresovanými stranami v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva.

Or. en

Odôvodnenie

V odseku 6 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva sa uvádza: „Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov sa môžu uskutočniť aj konzultácie so zainteresovanými 
stranami.“ V tomto prípade a vzhľadom na značný sociálno-ekonomický vplyv ekologickej 
transformácie je dôležité spresniť, že sú potrebné konzultácie s príslušnými zainteresovanými 
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stranami.

Pozmeňujúci návrh 474
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre každý členský štát sa finančné krytie 
určuje v súlade s týmito krokmi:

Pre každý členský štát sa finančné krytie 
určuje v súlade s týmito krokmi:

Suma 6,5 miliard EUR z prostriedkov 
fondu na spravodlivú transformáciu sa 
delí medzi členské štáty takto:

Or. en

Odôvodnenie

Balík prostriedkov FST v hodnote 6,5 miliard EUR by sa mal prideliť podľa metódy výpočtu, 
ktorú navrhla Komisia. Zvyšná 1 miliarda EUR by sa však mala nasmerovať do tých 
členských štátov, ktoré dosiahli do roku 2017 výrazné zníženie svojich emisií skleníkových 
plynov aspoň o 30 %, čím prekonali cieľ EÚ-2020, ktorým je 20 % zníženie, o 150 %.

Pozmeňujúci návrh 475
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) podiel každého členského štátu sa 
vypočíta ako vážený súčet podielov 
určených na základe týchto kritérií, 
vážených takto:

(a) podiel každého členského štátu sa 
vypočíta ako vážený súčet podielov 
určených na základe týchto kritérií, 
vypočítaný ako priemer za obdobie 2015 – 
2017, vážených takto:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 476
Sira Rego, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

(i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 3, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27.

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení, dopravy, budov, 
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úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 49 
%);

zmien vo využívaní pôdy a iných zdrojov 
považovaných za relevantné v regiónoch 
na úrovni NUTS 2 a NUTS 3, v ktorých 
uhlíková náročnosť vymedzená pomerom 
emisií skleníkových plynov z uvedených 
zdrojov nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a 
HDP predmetného regiónu dvojnásobne 
prevyšuje priemer EÚ27. Ak sa v danom 
členskom štáte v žiadnom z regiónov na 
úrovni NUTS 2 a NUTS 3 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 a 
NUTS 3 s najvyššou uhlíkovou 
náročnosťou (váha 39%);

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 478
Sira Rego, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 

(i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 3, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
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sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

(i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
35%);

__________________ __________________
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28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
49 %);

(i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 
27%);

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
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(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1). (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu alebo iných odvetviach 
prechádzajúcich rekonverziou (váha 25 
%);

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 482
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

(ii) zamestnanosť v odvetví ťažby 
uhlia, lignitu a roponosnej bridlice (váha 
50%);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

(ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 20%);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Sira Rego, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

(ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 15%);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 25 %);

(ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 45%);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii a) ambiciózne postupné vyradenie 
ťažby hnedého uhlia a uhlia do roku 2030 
úmerné k počtu zostávajúcich baní a 
elektrární (váha 10%)

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré majú zavedené ambiciózne plány na postupné vyraďovanie fosílnych 
palív, by mali byť odmenené, aby sa stimulovali ambície a aby sa čo najúčinnejšie čerpali 
prostriedky FST.

Pozmeňujúci návrh 487
Sira Rego, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii a) zamestnanosť v odvetví ťažby 
uhlia a lignitu v referenčnom roku (2010 
– 2012) (váha 10%).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 25 %);

iii) nezamestnanosť v rámci priemyslu 
v regiónoch na úrovni NUTS 2 a NUTS 3 
zohľadnená na účely bodu i) (váha 25 %);

Or. pt



AM\1205745SK.docx 93/109 PE652.410v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 489
Sira Rego, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 25 %);

(iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 15%);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 25 %);

(iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 27 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 25 %);

(iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 20 %);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 492
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii A) pomer regiónov na úrovni NUTS 2 
považovaných za menej rozvinuté regióny 
v rámci politiky súdržnosti (váha 10 %),

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 493
Sira Rego, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) miera nezamestnanosti na úrovni 
NUTS 3 v porovnaní s celkovou 
nezamestnanosťou v danom členskom 
štáte (5 %).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Sira Rego, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiib) zahrnutie regiónov na úrovni 
NUTS 3 do kategórií článkov 174 ZFEÚ 
(regiónov, ktoré trpia vážnymi a trvalými 
prírodnými alebo demografickými 
nedostatkami, ako napríklad 
najsevernejšie regióny s veľmi nízkou 
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hustotou zaľudnenia a ostrovné, 
cezhraničné a hornaté regióny) (5 %).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Adam Jarubas, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iv) produkcia rašeliny (váha 0,95 %); (iv) produkcia rašeliny (váha 1%);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) produkcia roponosnej bridlice 
(váha 0,05 %);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v a) percentuálny pomer, k akému sa 
členské štáty zaväzujú znížiť svoje emisie 
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skleníkových plynov, ako sa uvádza v 
príslušných národných plánoch v oblasti 
energetiky a klímy na rok 2030 (váha 
14%);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 498
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých 
ostatných členských štátov. Podiely 
členských štátov sa zodpovedajúcim 
spôsobom prepočítajú;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
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na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom 
prepočítavajú s prihliadnutím na výsledky 
týkajúce sa cieľov v oblasti energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie do roku 2020, ako sa uvádza v 
článku 1 ods. 1 smernice 2012/27/EÚ a v 
prílohe I k smernici 2009/28/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa prerozdelia na alokácie 
všetkých ostatných členských štátov. 
Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítavajú s 
prihliadnutím na výsledky týkajúce sa 
cieľov v oblasti energetickej efektívnosti a 
obnoviteľných zdrojov energie do roku 
2020, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 
smernice 2012/27/EÚ a v prílohe I k 
smernici 2009/28/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Pernille Weiss, Tomas Tobé

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

(b) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky v EÚ, ktoré umožnia FST 
prispievať k transformácii všetkých 
členských štátov EÚ, sú pridelené 
prostriedky vyplývajúce z uplatňovania 
písmena a) upravené tak, aby sa 
zabezpečilo, že žiaden jednotlivý  členský 
štát nedostane sumu presahujúcu 2 
miliardy EUR. Sumy presahujúce 2 
miliardy EUR na členský štát sa 
proporcionálne prerozdelia na alokácie 
všetkých ostatných členských štátov. 
Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 27% z 
celkovej alokácie fondu. Sumy 
presahujúce 27% z celkovej alokácie fondu 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

(b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 27% z 
celkovej alokácie fondu. Sumy 
presahujúce 27% z celkovej alokácie fondu 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) podiely členských štátov 
vyplývajúce z uplatňovania písmena b) sa 
upravia záporne alebo kladne o koeficient, 
ktorý predstavuje 1,5-násobok rozdielu, o 
ktorý HND na obyvateľa daného členského 
štátu (meraný paritou kúpnej sily) v období 
2015 – 2017 prevyšuje alebo nedosahuje 
priemer HND na obyvateľa členských 
štátov EÚ27 (priemer vyjadrený ako 
100 %);

(c) podiely členských štátov 
vyplývajúce z uplatňovania písmena a) sa 
upravia záporne alebo kladne o koeficient, 
ktorý predstavuje 1,5-násobok rozdielu, o 
ktorý HND na obyvateľa daného členského 
štátu (meraný paritou kúpnej sily) v období 
2015 – 2017 prevyšuje alebo nedosahuje 
priemer HND na obyvateľa členských 
štátov EÚ27 (priemer vyjadrený ako 
100 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Beata Szydło
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v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto úprava sa nevzťahuje na členské 
štáty, v prípade ktorých bola maximálna 
suma alokácie ohraničená v súlade s 
písmenom b).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena c) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že konečná alokácia z 
FST bude viesť k intenzite pomoci na 
obyvateľa (meranej na základe celkovej 
populácie členského štátu) vo výške aspoň 
6 EUR počas celého obdobia.

(d) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena c) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že konečná alokácia z 
FST bude viesť k intenzite pomoci na 
nezamestnaného (meranej na základe 
celkovej nezamestnanej populácie 
členského štátu)  vo výške aspoň 0,15 EUR 
počas celého obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Text EK neslúži na dosiahnutie výsledku FST ani na jeho funkciu. Navrhujeme začleniť 
alokačné kritériá vychádzajúce z nezamestnanej populácie. Súčasné minimum intenzity 
pomoci na obyvateľa sa musí vylúčiť z alokačných kritérií. Toto kritérium je prospešné pre 
vysoko obývané územia, ktoré nemusia čeliť pri transformácii veľkým problémom. 
Postihnutejšie oblasti sa zvyčajne nachádzajú vo vidieckych oblastiach, ktoré sa vyznačujú 
trendom intenzívneho vyľudňovania. Navrhuje sa alokačné kritérium, ktoré berie do úvahy 
mieru vyľudňovania na územiach postihnutých transformáciou.
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Pozmeňujúci návrh 507
Beata Szydło
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sumy, ktoré majú zabezpečiť minimálnu 
intenzitu pomoci, sa proporcionálne 
odpočítajú od alokácií všetkých ostatných 
členských štátov okrem tých, pre ktoré 
bola maximálna suma alokácie 
ohraničená v súlade s písmenom b).

Sumy, ktoré majú zabezpečiť minimálnu 
intenzitu pomoci, sa proporcionálne 
odpočítajú od alokácií všetkých členských 
štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zvyšná 1 miliarda EUR zo zdrojov fondu 
na spravodlivý prechod by mala slúžiť ako 
kompenzačný mechanizmus pre členské 
štáty, ktoré do roku 2017 dosiahli zníženie 
hrubých emisií skleníkových plynov aspoň 
o 30 % v porovnaní s úrovňami emisií v 
roku 1990, čím predstihli cieľ EÚ týkajúci 
sa zníženia emisií do roku 2020 aspoň o 
150 %. Suma 1 miliardy EUR sa rozdelí 
medzi tieto členské členské štáty na 
základe pomeru ich hrubých emisií 
skleníkových plynov na rok 2017.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nezohľadňuje predchádzajúce úsilie o zníženie emisií, a tým alokuje  nižší 
podiel zdrojov členským štátom, ktorí splnili záväzky včas. Zároveň uprednostňuje členské 
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štáty, ktoré takéto výsledky nepreukázali. Zavedením kompenzačného mechanizmu sa súčasný 
pozmeňujúci návrh zameriava na opätovné vyváženie tohto dosť nespravodlivého prvku 
návrhu. Kompenzačný mechanizmus by poskytol dodatočné zdroje deviatim členským štátom, 
z ktorých osem patrí k najchudobnejším v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 509
Sira Rego, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Načrtnutie procesu transformácie a 
identifikácia najviac postihnutých území v 
rámci členského štátu

1. Načrtnutie procesu transformácie a 
identifikácia najviac postihnutých území v 
rámci členského štátu vrátane historickej 
transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Referencia: článok 7 ods. 2 písm. a) Referencia: článok 7 ods. 2 písm. a)

Načrtnutie očakávaného procesu 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v súlade s cieľmi národných 
energetických a klimatických plánov a 
iných existujúcich plánov transformácie s 
harmonogramom ukončenia alebo 
obmedzenia činností, ako je ťažba uhlia a 
lignitu alebo výroba elektriny z uhlia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Henrike Hahn
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie pre každé identifikované 
územie

2. Posúdenie výziev a príležitostí 
vyplývajúcich z transformácie pre každé 
identifikované územie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1. Posúdenie hospodárskeho, 
sociálneho a územného vplyvu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo

2.1. Posúdenie hospodárskeho, 
sociálneho a územného vplyvu prechodu 
na klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a obehové hospodárstvo, v 
plnej miere založené na obnoviteľných 
zdrojoch energie, ktoré bude vysoko 
účinné z hľadiska zdrojov a energie, do 
roku 2040 alebo skôr.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Sira Rego, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1. Posúdenie hospodárskeho, 
sociálneho a územného vplyvu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo

2.1. Posúdenie hospodárskeho, 
sociálneho a územného vplyvu 
historického a predpokladaného prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – podbod 3.1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1 a. Opis spôsobu konzultácií so 
zástupcami komunít a aktérmi občianskej 
spoločnosti, ktorí sa podieľajú na procese 
tvorby programov, a to pred vypracovaním 
programových dokumentov aj po ňom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Návrh nariadenia
Príloha III– podnadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE 
VÝSTUPU V RÁMCI REGIONÁLNEJ 
POLITIKY (RCO) A SPOLOČNÉ 
UKAZOVATELE VÝSLEDKU V RÁMCI 
REGIONÁLNEJ POLITIKY (RCR) PRE 
FOND NA SPRAVODLIVÚ 
TRANSFORMÁCIU29

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE 
VÝSTUPU V RÁMCI REGIONÁLNEJ 
POLITIKY (RCO) PRE FOND NA 
SPRAVODLIVÚ TRANSFORMÁCIU29

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka

Text predložený Komisiou

Výstupy Výsledky
RCO 01 – podporované podniky (z toho: 
mikro, malé, stredné, veľké)

RCR01 – vytvorené pracovné miesta v 
podporovaných subjektoch

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

RCO 03 – podniky podporované 
finančnými nástrojmi

RCR 03 – MSP, ktoré zavádzajú inovácie 
produktov alebo procesov

RCO 04 – podniky s nefinančnou 
podporou

RCR 04 – MSP, ktoré zavádzajú 
marketingové alebo organizačné inovácie

RCO 05 – podporované startupy RCR 05 – MSP, ktoré interne inovujú
RCO 10 – podniky spolupracujúce s 
výskumnými inštitúciami

RCR 06 – patentové prihlášky podané na 
Európsky patentový úrad

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

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

RCO 13 – digitálne služby a produkty 
vyvinuté pre podniky

RCR 11 – používatelia nových verejných 
digitálnych služieb a aplikácií
RCR 12 – používatelia nových digitálnych 
produktov, služieb a aplikácii, ktoré 
vyvinuli podniky

RCO 15 – vytvorená kapacita inkubácie RCR 17 – trojročné podniky prežívajúce 
na trhu
RCR 18 – MSP využívajúce služby 
inkubácie jeden rok po vytvorení 
podnikateľského inkubátora

RCO 101 – MSP, ktoré investujú do 
rozvoja zručností

RCR 97 – učňovská príprava 
podporovaná v MSP
RCR 98 – zamestnanci MSP, ktorí 
ukončili ďalšie odborné vzdelávanie a 
prípravu (podľa typu zručností: 
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technické, riadiace, podnikateľské, 
zelené, iné)

RCO 22 – dodatočná výrobná kapacita v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (z 
toho: elektrická, tepelná)

RCR 31 – celková vyrobená energia z 
obnoviteľných zdrojov (z toho: elektrická, 
tepelná)
RCR 32 – energia z obnoviteľných 
zdrojov: kapacita pripojená k sieti 
(prevádzková)

RCO 34 – dodatočná kapacita na 
recykláciu odpadu

RCR 46 – populácia využívajúca 
recykláciu odpadu a malé systémy 
nakladania s odpadom
RCR 47 – recyklovaný odpad
RCR 48 – recyklovaný odpad využívaný 
ako surovina
RCR 49 – zhodnotený odpad

RCO 38 – plocha podporovanej 
rekultivovanej pôdy

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

RCO 39 – inštalované systémy na 
monitorovanie znečistenia ovzdušia

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

za účastníkov3,4 za účastníkov6

RCO 200 – nezamestnané osoby vrátane 
dlhodobo nezamestnaných,

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

RCO 201 – dlhodobo nezamestnané osoby, RCR 201 – účastníci, ktorí sú v čase 
odchodu v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy,

RCO 202 – neaktívne osoby, RCR 202 – účastníci, ktorí v čase odchodu 
získavajú kvalifikáciu,

RCO 203 – zamestnané osoby vrátane 
samostatne zárobkovo činných osôb,

RCR 203 – účastníci, ktorí sú v čase 
odchodu zamestnaní, a to aj samostatne 
zárobkovo činní.

RCO 204 – osoby mladšie ako 30 rokov,

RCO 205 – osoby staršie ako 54 rokov,

RCO 206 – osoby s nižším sekundárnym 
vzdelaním alebo nižším vzdelaním (ISCED 
0 – 2),

RCO 207 – osoby s vyšším sekundárnym 
vzdelaním (ISCED 3) alebo 
postsekundárnym vzdelaním (ISCED 4),

RCO 208 – osoby s terciárnym vzdelaním 
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(ISCED 5 až 8),

RCO 209 – celkový počet účastníkov5

__________________
3. Uvádzajú sa všetky ukazovatele výstupu a výsledku týkajúce sa účastníkov.
4. Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa pohlavia (muži/ženy – nebinárne osoby). Ak určité 
výsledky nie sú možné, nie je potrebné zbierať a nahlasovať údaje za tieto ukazovatele 
výsledku. Ak sa údaje zbierajú z registrov, členské štáty nemusia zosúladiť spoločne 
dohodnuté vymedzenia a môžu používať vnútroštátne vymedzenia.
5. Vypočíta sa automaticky na základe spoločných ukazovateľov výstupu týkajúcich sa 
postavenia v zamestnaní.
6. Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa pohlavia. Ak určité výsledky nie sú možné, nie je 
potrebné zbierať a nahlasovať údaje za tieto ukazovatele výsledku. Ak sa údaje zbierajú z 
registrov, členské štáty nemusia zosúladiť spoločne dohodnuté vymedzenia a môžu používať 
vnútroštátne vymedzenia.

Pozmeňujúci návrh

Výstupy vypúšťa sa
RCO 01 – podporované podniky (z toho: 
mikro, malé, stredné, veľké)

vypúšťa sa

RCO 02 – podniky podporované grantmi vypúšťa sa
RCO 03 – podniky podporované 
finančnými nástrojmi

vypúšťa sa

RCO 04 – podniky s nefinančnou 
podporou

vypúšťa sa

RCO 05 – podporované startupy vypúšťa sa
RCO 10 – podniky spolupracujúce s 
výskumnými inštitúciami

vypúšťa sa

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

vypúšťa sa

RCO 13 – digitálne služby a produkty 
vyvinuté pre podniky

vypúšťa sa

RCO 15 – vytvorená kapacita inkubácie vypúšťa sa

RCO 101 – MSP, ktoré investujú do 
rozvoja zručností

vypúšťa sa
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RCO 22 – dodatočná výrobná kapacita v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (z 
toho: elektrická, tepelná)

vypúšťa sa

RCO 34 – dodatočná kapacita na 
recykláciu odpadu

vypúšťa sa

RCO 38 – plocha podporovanej 
rekultivovanej pôdy

vypúšťa sa

RCO 39 – inštalované systémy na 
monitorovanie znečistenia ovzdušia

vypúšťa sa

za účastníkov3,4 vypúšťa sa
RCO 200 – nezamestnané osoby vrátane 
dlhodobo nezamestnaných,

vypúšťa sa

RCO 201 – dlhodobo nezamestnané osoby, vypúšťa sa
RCO 202 – neaktívne osoby, vypúšťa sa
RCO 203 – zamestnané osoby vrátane 
samostatne zárobkovo činných osôb,

vypúšťa sa

RCO 204 – osoby mladšie ako 30 rokov, vypúšťa sa
RCO 205 – osoby staršie ako 54 rokov, vypúšťa sa
RCO 206 – osoby s nižším sekundárnym 
vzdelaním alebo nižším vzdelaním (ISCED 
0 – 2),

vypúšťa sa

RCO 207 – osoby s vyšším sekundárnym 
vzdelaním (ISCED 3) alebo 
postsekundárnym vzdelaním (ISCED 4),

vypúšťa sa

RCO 208 – osoby s terciárnym vzdelaním 
(ISCED 5 až 8),

vypúšťa sa

RCO 209 – celkový počet účastníkov5 vypúšťa sa
__________________
3. Uvádzajú sa všetky ukazovatele výstupu týkajúce sa účastníkov.
4. Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa pohlavia (muži/ženy – nebinárne osoby). Ak sa údaje 
zbierajú z registrov, členské štáty nemusia zosúladiť spoločne dohodnuté vymedzenia a môžu 
používať vnútroštátne vymedzenia.
5. Vypočíta sa automaticky na základe spoločných ukazovateľov výstupu týkajúcich sa 
postavenia v zamestnaní.
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Odôvodnenie

Ukazovatele výsledku nezávisia len od intervencií, ale aj od iných faktorov. Preto by sa všetky 
ukazovatele výsledku mali vypustiť z prílohy III.


