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Pozmeňujúci návrh 12
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Únia 5. októbra 2016 ratifikovala 
Parížsku dohodu28. Touto medzinárodnou 
dohodou sa vyzývajú strany, ktoré ju 
ratifikovali, aby posilnili globálnu reakciu 
na hrozbu zmeny klímy zameranú na 
obmedzenie globálneho zvýšenia teploty 
výrazne pod 2 °C.

(1) Únia 5. októbra 2016 ratifikovala 
Parížsku dohodu z roku 2018 prijatú na 
základe Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy28, ktorá nadobudla platnosť 4. 
novembra 2016. Touto medzinárodnou 
dohodou sa vyzývajú strany, ktoré ju 
ratifikovali, aby posilnili globálnu reakciu 
na hrozbu zmeny klímy zameranú na 
udržanie zvýšenia priemernej globálnej 
teploty výrazne pod 2 °C a pokračovanie v 
úsilí obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnymi 
úrovňami28a.

_________________ _________________
28 Mnohostranná zmluva, kapitola XXVII 
Životné prostredie, 7.d Parížska dohoda. 
Nadobudla platnosť 4. novembra 2016.

28 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 1.

28a Článok 2 ods. 1 písm. a) Parížskej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V súlade s Parížskou dohodou 
uverejnila Európska komisia 11. decembra 
2019 „Európsku zelenú dohodu“, v ktorej 
sa Komisia zaviazala, že bude „riešiť 

(2) V súlade s Parížskou dohodou 
uverejnila Komisia 11. decembra 2019 
oznámenie o európskej zelenej dohode, v 
ktorom sa Komisia zaviazala, že bude 
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klimatické a environmentálne výzvy“ a 
„transformovať EÚ na spravodlivú a 
prosperujúcu spoločnosť s moderným a 
konkurencieschopným hospodárstvom, 
ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú 
do roku 2050 čisté emisie skleníkových 
plynov na nule a kde hospodársky rast 
nezávisí od využívania zdrojov.“29. 
V oznámení o európskej zelenej dohode, v 
ktorom sa stanovuje nová stratégia rastu, sa 
ohlasuje potreba podporiť prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
do roku 2030 povedú k vzniku 
bezuhlíkového procesu výroby ocele, a 
preskúmať, či by sa dala využiť časť 
financovania likvidovaného v rámci 
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. V 
oznámení o európskej zelenej dohode sa 
tiež uvádza, že „všetky opatrenia a politiky 
EÚ by sa mali stmeliť tak, aby EÚ pomohli 
uskutočniť úspešnú a spravodlivú 
transformáciu smerom k udržateľnej 
budúcnosti“. V súlade so zásadou 
„nespôsobovať škodu“, ktorá je zakotvená 
v oznámení o európskej zelenej dohode, sa 
výskumné ciele výskumného programu 
VFUO revidujú tak, aby už nezahŕňali 
činnosti, ktoré pokračujú v ťažbe, 
spracovaní a nezmenšenom využívaní 
uhlia.

„riešiť klimatické a environmentálne 
výzvy“ a „transformovať EÚ na 
spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť 
s moderným a konkurencieschopným 
hospodárstvom, ktoré efektívne využíva 
zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie 
skleníkových plynov na nule a kde 
hospodársky rast nezávisí od využívania 
zdrojov.“29. V oznámení o európskej 
zelenej dohode, v ktorom sa stanovuje 
nová stratégia rastu, sa ohlasuje potreba 
podporiť prelomové technológie 
ekologického oceliarstva, ktoré do roku 
2030 povedú k vzniku bezuhlíkového 
procesu výroby ocele, a preskúmať, či by 
sa dala využiť časť financovania 
likvidovaného v rámci Európskeho 
spoločenstva uhlia a ocele. V oznámení o 
európskej zelenej dohode sa tiež uvádza, že 
„všetky opatrenia a politiky EÚ by sa mali 
stmeliť tak, aby EÚ pomohli uskutočniť 
úspešnú a spravodlivú transformáciu 
smerom k udržateľnej budúcnosti“.

_________________ _________________
29 COM(2019) 640, s. 2. 29 COM(2019) 640, s. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V súlade s Parížskou dohodou 
uverejnila Európska komisia 11. decembra 

(2) Komisia 11. decembra 2019 
uverejnila svoje oznámenie o európskej 
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2019 „Európsku zelenú dohodu“, v ktorej 
sa Komisia zaviazala, že bude „riešiť 
klimatické a environmentálne výzvy“ a 
„transformovať EÚ na spravodlivú a 
prosperujúcu spoločnosť s moderným a 
konkurencieschopným hospodárstvom, 
ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú 
do roku 2050 čisté emisie skleníkových 
plynov na nule a kde hospodársky rast 
nezávisí od využívania zdrojov.“29. 
V oznámení o európskej zelenej dohode, v 
ktorom sa stanovuje nová stratégia rastu, sa 
ohlasuje potreba podporiť prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
do roku 2030 povedú k vzniku 
bezuhlíkového procesu výroby ocele, a 
preskúmať, či by sa dala využiť časť 
financovania likvidovaného v rámci 
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. V 
oznámení o európskej zelenej dohode sa 
tiež uvádza, že „všetky opatrenia a politiky 
EÚ by sa mali stmeliť tak, aby EÚ pomohli 
uskutočniť úspešnú a spravodlivú 
transformáciu smerom k udržateľnej 
budúcnosti“. V súlade so zásadou 
„nespôsobovať škodu“, ktorá je zakotvená 
v oznámení o európskej zelenej dohode, sa 
výskumné ciele výskumného programu 
VFUO revidujú tak, aby už nezahŕňali 
činnosti, ktoré pokračujú v ťažbe, 
spracovaní a nezmenšenom využívaní 
uhlia.

zelenej dohode, v ktorom sa Komisia 
zaviazala, že bude „riešiť klimatické a 
environmentálne výzvy“ a „transformovať 
EÚ na spravodlivú a prosperujúcu 
spoločnosť s moderným a 
konkurencieschopným hospodárstvom, 
ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú 
do roku 2050 čisté emisie skleníkových 
plynov na nule a kde hospodársky rast 
nezávisí od využívania zdrojov.“29. 
V oznámení o európskej zelenej dohode, v 
ktorom sa stanovuje nová stratégia rastu, sa 
ohlasuje potreba podporiť prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
do roku 2030 povedú k vzniku 
bezuhlíkového procesu výroby ocele, a 
preskúmať, či by sa dala využiť časť 
financovania likvidovaného v rámci 
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. V 
oznámení o európskej zelenej dohode sa 
tiež uvádza, že „všetky opatrenia a politiky 
EÚ by sa mali stmeliť tak, aby EÚ pomohli 
uskutočniť úspešnú a spravodlivú 
transformáciu smerom k udržateľnej 
budúcnosti“. V súlade so zásadou 
„nespôsobovať škodu“, ktorá je zakotvená 
v oznámení o európskej zelenej dohode, sa 
výskumné ciele výskumného programu 
Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 
revidujú tak, aby už nezahŕňali činnosti, 
ktoré pokračujú v ťažbe, spracovaní a 
využívaní uhlia, ako aj ocele.

_________________ _________________
29 COM(2019) 640, s. 2. 29 COM(2019) 640, s. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(3) Únia presadzuje ambicióznu 
politiku v oblasti klímy a zaviedla 
regulačný rámec na dosiahnutie svojho 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov do 
roku 2030. V nariadení (EÚ) 2018/199930 
sa stanovujú legislatívne základy 
spoľahlivého, inkluzívneho, nákladovo 
efektívneho, transparentného a 
predvídateľného riadenia energetickej únie 
a opatrení v oblasti klímy (ďalej len 
„mechanizmus riadenia“), ktorým sa 
zabezpečí dosiahnutie zámerov a cieľov 
energetickej únie do roku 2030 a 
dlhodobých zámerov a cieľov energetickej 
únie v súlade s Parížskou dohodou o zmene 
klímy z roku 2015.

(3) Únia zaviedla regulačný rámec na 
dosiahnutie svojho aktuálneho cieľa znížiť 
emisie skleníkových plynov do roku 2030, 
ktorý bol prijatý pred nadobudnutím 
platnosti Parížskej dohody. Tento 
regulačný rámec sa upraví do júna 2021 v 
súlade s revidovaným zvýšeným cieľom v 
oblasti klímy do roku 2030. V nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/199930 sa stanovujú legislatívne 
základy spoľahlivého, inkluzívneho, 
nákladovo efektívneho, transparentného a 
predvídateľného riadenia energetickej únie 
a opatrení v oblasti klímy (ďalej len 
„mechanizmus riadenia“), ktorým sa 
zabezpečí dosiahnutie zámerov a cieľov 
energetickej únie do roku 2030 a 
dlhodobých zámerov a cieľov energetickej 
únie v súlade s Parížskou dohodou o zmene 
klímy z roku 2015.

_________________ _________________
30 Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1 – 77. 30 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a 
opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) 
č. 715/2009, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 
2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 
(Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1–77).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V správe z monitorovania a 
hodnotenia výskumného programu 
Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (ďalej 
len „výskumný program“) sa okrem toho 
odporúča zmeniť výskumné ciele týkajúce 
sa uhlia a ocele stanovené v oddieloch 3 a 
4 kapitoly II rozhodnutia 2008/376/ES a 
podporiť prelomový výskum v sektore 
ocele, ako aj symbolické projekty v sektore 
uhlia.

(5) V správe z monitorovania a 
hodnotenia výskumného programu 
Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (ďalej 
len „výskumný program“) sa okrem toho 
odporúča zmeniť výskumné ciele týkajúce 
sa uhlia a ocele stanovené v oddieloch 3 a 
4 kapitoly II rozhodnutia 2008/376/ES a 
podporiť prelomový výskum v sektore 
ocele.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Preto treba zosúladiť ciele 
výskumného programu VFUO s 
medzinárodnými dohodami, ako je 
Parížska dohoda, ako aj s vedeckými, 
technologickými a politickými cieľmi Únie 
v oblasti klimatickej neutrality do roku 
2050.

(6) Preto treba zosúladiť ciele 
výskumného programu s medzinárodnými 
dohodami, ako je Parížska dohoda, s 
najlepšími dostupnými vedeckými 
dôkazmi, najmä so zisteniami, ktoré 
oznámil Medzivládny panel Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(IPCC), ako aj s technologickými a 
politickými cieľmi Únie, najmä pokiaľ ide 
o zmenu klímy a nulové emisie 
skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7



PE663.372v01-00 8/54 AM\1222881SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Spoločne programované partnerstvá 
sa ukázali ako účinné pri združovaní 
zdrojov na spoločný európsky výskumný 
cieľ. S cieľom pomôcť dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 je potrebné stanoviť možnosť 
poskytovať podporu prostredníctvom 
spoločne programovaných európskych 
partnerstiev v súčinnosti a v súlade s inými 
programami. Európske partnerstvo by 
mohlo byť ideálnym nástrojom na 
združovanie zdrojov na podporu výskumu 
prelomových technológií na zníženie 
emisií CO2 v oceliarskom priemysle.

(7) Spoločne programované partnerstvá 
sa ukázali ako účinné pri združovaní 
zdrojov na spoločný európsky výskumný 
cieľ. S cieľom pomôcť dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 je potrebné stanoviť možnosť 
poskytovať podporu prostredníctvom 
spoločne programovaných európskych 
partnerstiev v súčinnosti a v súlade s inými 
programami, ako sú programy politiky 
súdržnosti na zabezpečenie synergie a 
finančnej a technologickej integrácie 
najmä pre výrobu alternatívnej energie na 
miestnej úrovni. Európske partnerstvo by 
mohlo byť ideálnym nástrojom na 
združovanie zdrojov na podporu výskumu 
prelomových technológií na zníženie 
emisií CO2 v oceliarskom priemysle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Spoločne programované partnerstvá 
sa ukázali ako účinné pri združovaní 
zdrojov na spoločný európsky výskumný 
cieľ. S cieľom pomôcť dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 je potrebné stanoviť možnosť 
poskytovať podporu prostredníctvom 
spoločne programovaných európskych 
partnerstiev v súčinnosti a v súlade s inými 
programami. Európske partnerstvo by 
mohlo byť ideálnym nástrojom na 
združovanie zdrojov na podporu výskumu 
prelomových technológií na zníženie 
emisií CO2 v oceliarskom priemysle.

(7) Spoločne programované partnerstvá 
sa ukázali ako účinné pri združovaní 
zdrojov na spoločný európsky výskumný 
cieľ. S cieľom pomôcť dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050 je potrebné 
stanoviť možnosť poskytovať podporu 
prostredníctvom spoločne programovaných 
európskych partnerstiev v súčinnosti a v 
súlade s inými programami. Európske 
partnerstvo by mohlo byť ideálnym 
nástrojom na združovanie zdrojov na 
podporu výskumu prelomových 
technológií smerujúcich k nulovému 
znečisteniu a nulovým emisiám 
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skleníkových plynov v oceliarskom 
priemysle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Jerzy Buzek, Hildegard Bentele, Maria da Graça 
Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
povedú k vzniku projektov výroby ocele 
pri takmer nulových emisiách, a na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES. Výskumný program je v 
súlade s politickými, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým rámcového programu v 
oblasti výskumu, technologického rozvoja 
a demonštračných činností (ďalej len 
„výskumný rámcový program“).

Výskumný program poskytuje podporu, a 
to aj malým a stredným podnikom, pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele 
s osobitným dôrazom na koksovateľné 
uhlie, ktoré má ako jedna z kľúčových 
surovín pre Úniu veľký potenciál pre 
vývoj vysoko vyspelých výrobkov v 
strategických hodnotových reťazcoch 
(napr. anódy batérií, uhlíkové vlákna) a 
chemickom priemysle. Z výskumného 
programu sa takisto poskytne podpora na 
prelomové technológie ekologického 
oceliarstva, ktoré povedú k vzniku 
projektov výroby ocele pri takmer 
nulových emisiách, a na výskumné 
projekty na riadenie spravodlivej 
transformácie bývalých uhoľných baní 
alebo uhoľných baní v procese zatvárania a 
súvisiacej infraštruktúry v súlade s 
Mechanizmom spravodlivej transformácie 
a v súlade s článkom 4 ods. 2 rozhodnutia 
Rady 2003/76/ES1a. Výskumný program 
poskytuje podporu aj väčším 
priemyselným výskumným projektom 
spojeným v prípade uhlia s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie. Výskumný 
program je v súlade s politickými, 
vedeckými a technologickými cieľmi Únie 
a dopĺňa činnosti vykonávané v členských 
štátoch a v rámci súčasných výskumných 
programov Únie, predovšetkým programu 
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Horizont Európa – rámcového programu 
pre výskum a inováciu (ďalej len 
„výskumný rámcový program“).

_________________
1a Rozhodnutie Rady 2003/76/ES 
z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú 
opatrenia potrebné na vykonávanie 
protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o 
založení Európskeho spoločenstva o 
finančných dôsledkoch ukončenia 
platnosti Zmluvy o ESUO a o 
Výskumnom fonde uhlia a ocele (Ú. v. 
EÚ L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, 
ktoré povedú k vzniku projektov výroby 
ocele pri takmer nulových emisiách, a na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES. Výskumný program je v 
súlade s politickými, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 

Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
Výskumný program obmedzí svoju 
podporu na prelomové technológie, ktoré 
povedú k vzniku projektov výroby čistej 
ocele s nulovým obsahom uhlíka do roku 
2030, a na výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a plánmi 
spravodlivej transformácie územia v 
súlade s článkom 4 ods. 2 rozhodnutia 
Rady 2003/76/ES1a. Výskumný program je 
v súlade s politickými, vedeckými, 
klimatickými, environmentálnymi a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
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EÚ, predovšetkým rámcového programu v 
oblasti výskumu, technologického rozvoja 
a demonštračných činností (ďalej len 
„výskumný rámcový program“).

v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým programu Horizont 
Európa – rámcového programu pre 
výskum a inováciu (ďalej len „výskumný 
rámcový program“). Výskumný program 
musí byť najmä v súlade s Parížskou 
dohodou, v ktorej sa stanovuje dlhodobý 
cieľ pokračovať v úsilí o obmedzenie 
zvýšenia globálnej teploty na 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnymi 
úrovňami.
_________________
1a Rozhodnutie Rady 2003/76/ES 
z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú 
opatrenia potrebné na vykonávanie 
protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o 
založení Európskeho spoločenstva o 
finančných dôsledkoch ukončenia 
platnosti Zmluvy o ESUO a o 
Výskumnom fonde uhlia a ocele (Ú. v. 
EÚ L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
povedú k vzniku projektov výroby ocele 
pri takmer nulových emisiách, a na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 

Výskumný program poskytuje podporu 
všetkým príslušným zainteresovaným 
stranám pre spoločný výskum v sektoroch 
uhlia a ocele. Z výskumného programu sa 
takisto poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
povedú k vzniku projektov výroby ocele 
pri takmer nulových emisiách, a na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní, uhoľných baní v procese 
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infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES. Výskumný program je v 
súlade s politickými, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým rámcového programu v 
oblasti výskumu, technologického rozvoja 
a demonštračných činností (ďalej len 
„výskumný rámcový program“).“

zatvárania, ako aj uhoľných baní, v 
ktorých sa má ukončiť prevádzka v súlade 
s cieľmi Únie v oblasti klimatickej 
neutrality, a súvisiacej infraštruktúry v 
súlade s Mechanizmom spravodlivej 
transformácie a v súlade s článkom 4 ods. 2 
rozhodnutia Rady 2003/76/ES1a. 
Výskumný program je v súlade s 
politickými, vedeckými a technologickými 
cieľmi Únie a dopĺňa činnosti vykonávané 
v členských štátoch a v rámci súčasných 
výskumných programov EÚ, 
predovšetkým programu Horizont Európa 
– rámcového programu pre výskum a 
inováciu (ďalej len „výskumný rámcový 
program“).

_________________
1a Rozhodnutie Rady 2003/76/ES 
z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú 
opatrenia potrebné na vykonávanie 
protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o 
založení Európskeho spoločenstva o 
finančných dôsledkoch ukončenia 
platnosti Zmluvy o ESUO a o 
Výskumnom fonde uhlia a ocele (Ú. v. 
EÚ L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
povedú k vzniku projektov výroby ocele 

Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
sú pripravené na trh a povedú k vzniku 
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pri takmer nulových emisiách, a na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES. Výskumný program je v 
súlade s politickými, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým rámcového programu v 
oblasti výskumu, technologického rozvoja 
a demonštračných činností (ďalej len 
„výskumný rámcový program“).

projektov výroby ocele pri takmer 
nulových emisiách, a na výskumné 
projekty na riadenie spravodlivej 
transformácie uhoľných baní v prevádzke, 
bývalých uhoľných baní alebo uhoľných 
baní v procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES1a. Výskumný program je v 
súlade s politickými, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým programu Horizont 
Európa – rámcového programu pre 
výskum a inováciu (ďalej len „výskumný 
rámcový program“). Výskumný program 
skúma formy spracovania uhlia, najmä 
koksovateľné uhlie.
_________________
1a Rozhodnutie Rady 2003/76/ES 
z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú 
opatrenia potrebné na vykonávanie 
protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o 
založení Európskeho spoločenstva o 
finančných dôsledkoch ukončenia 
platnosti Zmluvy o ESUO a o 
Výskumnom fonde uhlia a ocele (Ú. v. 
EÚ L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti, Christophe Grudler

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 

Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
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Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
povedú k vzniku projektov výroby ocele 
pri takmer nulových emisiách, a na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES. Výskumný program je v 
súlade s politickými, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým rámcového programu v 
oblasti výskumu, technologického rozvoja 
a demonštračných činností (ďalej len 
„výskumný rámcový program“).

Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
povedú k vzniku projektov výroby ocele 
pri takmer nulových emisiách, a na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES1a a je otvorený pre účasť 
okrem iného malých a stredných 
podnikov. Výskumný program je v súlade s 
politickými, vedeckými a technologickými 
cieľmi Únie a dopĺňa činnosti vykonávané 
v členských štátoch a v rámci súčasných 
výskumných programov EÚ, 
predovšetkým programu Horizont Európa 
– rámcového programu pre výskum a 
inováciu (ďalej len „výskumný rámcový 
program“).

_________________
1a Rozhodnutie Rady 2003/76/ES 
z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú 
opatrenia potrebné na vykonávanie 
protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o 
založení Európskeho spoločenstva o 
finančných dôsledkoch ukončenia 
platnosti Zmluvy o ESUO a o 
Výskumnom fonde uhlia a ocele (Ú. v. 
EÚ L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Sira Rego, Cornelia Ernst

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
povedú k vzniku projektov výroby ocele 
pri takmer nulových emisiách, a na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES. Výskumný program je v 
súlade s politickými, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým rámcového programu v 
oblasti výskumu, technologického rozvoja 
a demonštračných činností (ďalej len 
„výskumný rámcový program“).

Výskumný program poskytuje podporu pre 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, ktoré 
povedú k vzniku projektov výroby ocele 
pri takmer nulových emisiách, ako aj na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES1a. Výskumný program je v 
súlade s politickými, sociálnymi, 
hospodárskymi, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým programu Horizont 
Európa – rámcového programu pre 
výskum a inováciu (ďalej len „výskumný 
rámcový program“).

_________________
1a Rozhodnutie Rady 2003/76/ES 
z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú 
opatrenia potrebné na vykonávanie 
protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o 
založení Európskeho spoločenstva o 
finančných dôsledkoch ukončenia 
platnosti Zmluvy o ESUO a o 
Výskumnom fonde uhlia a ocele (Ú. v. 
EÚ L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 2 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Výskumný program poskytuje podporu 
pre spoločný výskum v sektoroch uhlia a 
ocele. Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie ekologického oceliarstva, 
ktoré povedú k vzniku projektov výroby 
ocele pri takmer nulových emisiách, a na 
výskumné projekty na riadenie 
spravodlivej transformácie bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES. Výskumný program je v 
súlade s politickými, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým rámcového programu v 
oblasti výskumu, technologického rozvoja 
a demonštračných činností (ďalej len 
„výskumný rámcový program“).“

„Výskumný program poskytuje podporu 
pre spoločný výskum v sektoroch uhlia a 
ocele. Z výskumného programu sa takisto 
poskytne podpora na prelomové 
technológie oceliarstva, ktoré povedú k 
vzniku projektov efektívnejšej výroby 
ocele s menším vplyvom na životné 
prostredie, a na výskumné projekty na 
riadenie spravodlivej transformácie 
bývalých uhoľných baní alebo uhoľných 
baní v procese zatvárania a súvisiacej 
infraštruktúry v súlade s Mechanizmom 
spravodlivej transformácie a v súlade s 
článkom 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 
2003/76/ES. Výskumný program je v 
súlade s politickými, vedeckými a 
technologickými cieľmi Únie a dopĺňa 
činnosti vykonávané v členských štátoch a 
v rámci súčasných výskumných programov 
EÚ, predovšetkým rámcového programu v 
oblasti výskumu, technologického rozvoja 
a demonštračných činností (ďalej len 
„výskumný rámcový program“).“

Or. it

Pozmeňujúci návrh 27
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z výskumného programu sa podporujú 
výskumné činnosti zamerané na ciele, 
ktoré sa pre oblasť uhlia stanovujú v 
kapitole II oddiele 3 a pre oblasť ocele v 
oddiele 4. Tieto činnosti sa z výskumného 
programu nebudú podporovať a nebude k 
nim prispievať:
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a) predĺženie životnosti existujúcich 
uhoľných baní (napr. ťažba) a 
existujúcich uhoľných elektrární;
b) podpora podzemného splynovania 
uhlia, metánu z uhoľného sloja (CBM) a 
posilneného CBM, používanie uhlia na 
výrobu vodíka a ocele a používanie uhlia 
na iné ako na energetické účely, ako sú 
napríklad výrobky z uhoľného dechtu, 
uhlíkové vlákna, uhlie na polyméry, 
grafén, uhlíkové nanorúrky a výrobky pre 
poľnohospodárstvo;

Or. en

Odôvodnenie

Uvedené činnosti nie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy, pretože by vytvorili paralelné 
trhy konkurujúce iným menej znečisťujúcim zdrojom energie, ako sú obnoviteľné zdroje 
energie a obehové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 28
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výskumné projekty podporujú 
prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050 s cieľom 
podporiť postupné vyraďovanie fosílnych 
palív, rozvíjať alternatívne aktivity v 
bývalých banských lokalitách a zabrániť 
environmentálnym škodám z uhoľných 
baní v procese zatvárania a z bývalých 
uhoľných baní a ich okolia alebo ich 
napraviť. Projekty sa zameriavajú 
predovšetkým na:

1. Výskumné projekty prispievajú k 
dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy 
do roku 2030 a k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie najneskôr do 
roku 2040 s cieľom podporiť postupné 
vyraďovanie fosílnych palív v dostatočnom 
predstihu pred týmto dátumom a podporiť 
rozvoj alternatívnych aktivít v bývalých 
uhoľných baniach a zabrániť 
environmentálnym škodám z uhoľných 
baní v procese zatvárania a z bývalých 
uhoľných baní a ich okolia alebo ich 
napraviť, pri rešpektovaní zásady 
„znečisťovateľ platí“. Projekty sa 
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zameriavajú predovšetkým na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výskumné projekty podporujú 
prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050 s cieľom 
podporiť postupné vyraďovanie fosílnych 
palív, rozvíjať alternatívne aktivity v 
bývalých banských lokalitách a zabrániť 
environmentálnym škodám z uhoľných 
baní v procese zatvárania a z bývalých 
uhoľných baní a ich okolia alebo ich 
napraviť. Projekty sa zameriavajú 
predovšetkým na:

1. Výskumné projekty podporujú 
proces prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050 s cieľom 
podporiť postupné vyraďovanie fosílnych 
palív, rozvíjať alternatívne aktivity v 
bývalých banských lokalitách a zabrániť 
environmentálnym škodám z uhoľných 
baní v procese zatvárania, z bývalých 
uhoľných baní a z uhoľných baní, 
v ktorých sa má ukončiť prevádzka v 
súlade s cieľmi Únie v oblasti klimatickej 
neutrality, a z ich okolia, s vylúčením 
akejkoľvek podpory pre výrobu uhlia a 
pre jej udržanie po plánovanom dátume 
zatvorenia, alebo tieto škody napraviť. 
Projekty sa zameriavajú predovšetkým na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Výskumné projekty podporujú 
prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050 s cieľom 
podporiť postupné vyraďovanie fosílnych 
palív, rozvíjať alternatívne aktivity v 
bývalých banských lokalitách a zabrániť 
environmentálnym škodám z uhoľných 
baní v procese zatvárania a z bývalých 
uhoľných baní a ich okolia alebo ich 
napraviť. Projekty sa zameriavajú 
predovšetkým na:

1. Výskumné projekty podporujú 
uhoľné regióny v procese transformácie, 
ktoré budú čeliť prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050, 
s cieľom pokryť prechodné obdobie pred 
postupným vyradením fosílnych palív v 
priemyselných procesoch, kde je to 
technologicky a komerčne životaschopné, 
rozvíjať alternatívne aktivity v bývalých 
banských lokalitách a zabrániť 
environmentálnym škodám z uhoľných 
baní v procese zatvárania a z bývalých 
uhoľných baní a ich okolia alebo ich 
napraviť. Projekty sa zameriavajú 
predovšetkým na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Sira Rego, Cornelia Ernst

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vývoj a skúšanie technológií 
zachytávania, využívania a ukladania 
oxidu uhličitého;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) vývoj a skúšanie technológií 
zachytávania, využívania a ukladania 
oxidu uhličitého;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

CCS nie je prelomovou technológiou a ukázalo sa, že nie je dostatočne bezpečné, je príliš 
nákladné a zbytočne sa pri ňom míňa energia. Okrem toho sa na zachytávanie a ukladanie 
oxidu uhličitého už vzťahuje väčší výskumný fond, ako je program Horizont Európa. Preto 
neexistuje dôvod vynakladať obmedzené zdroje v rámci VFUO na túto technológiu.

Pozmeňujúci návrh 33
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) využívanie geotermálnej energie 
v bývalých uhoľných lokalitách;

b) rozvoj služieb týkajúcich sa 
dodávok energie z obnoviteľných zdrojov 
v bývalých uhoľných lokalitách, ako je 
využívanie geotermálnych zdrojov vrátane 
uskladňovania energie, miestneho 
vykurovania, chladenia, elektrickej 
energie a udržateľná ťažba kľúčových 
surovín, ak sa nájdu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) využívanie geotermálnej energie 
v bývalých uhoľných lokalitách;

b) uskladňovanie energie, výroba a 
uskladňovanie vodíka, výroba e-palív a 
využívanie geotermálnej energie 
v bývalých uhoľných lokalitách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) využívanie geotermálnej energie 
v bývalých uhoľných lokalitách;

b) využívanie geotermálnej energie 
v bývalých uhoľných lokalitách a výroba a 
skladovanie vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) využívanie geotermálnej energie 
v bývalých uhoľných lokalitách;

b) využívanie geotermálnej energie 
v bývalých uhoľných lokalitách a 
oceliarňach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
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Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) premenu infraštruktúry na 
vykurovanie a chladenie uhlím, ako sú 
siete diaľkového vykurovania a chladenia 
a priemyselné procesy, na infraštruktúru 
na alternatívne vykurovanie a chladenie 
obnoviteľnými zdrojmi, ako je 
geotermálna energia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Jerzy Buzek, Hildegard Bentele, Maria da Graça 
Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) neenergetické využitia a ťažbu 
surovín z banského odpadu a zvyškov 
z produkcie bývalých uhoľných baní alebo 
uhoľných baní v procese zatvárania, 
pričom sa náležite posúdi, či je ich vplyv 
na klímu, životné prostredie a zdravie 
minimalizovaný a nižší ako alternatívne 
riešenia;

c) neenergetické využitia a ťažbu 
surovín z čierneho a hnedého uhlia, ako 
aj z banského odpadu a zvyškov 
z produkcie získaných z bývalých 
uhoľných baní alebo uhoľných baní v 
procese zatvárania, ako aj využívanie 
vedľajších produktov spracovania uhlia 
pre vysoko rozvinuté výrobky v 
strategických hodnotových reťazcoch 
(napr. batériové anódy, uhlíkové vlákna) a 
v chemickom priemysle, pričom sa náležite 
posúdi, či je ich vplyv na klímu, životné 
prostredie a zdravie minimalizovaný a nižší 
ako alternatívne riešenia a zabezpečí, aby 
udržateľné zdroje boli sledované a 
zaistené;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/367/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) neenergetické využitia a ťažbu 
surovín z banského odpadu a zvyškov 
z produkcie bývalých uhoľných baní alebo 
uhoľných baní v procese zatvárania, 
pričom sa náležite posúdi, či je ich vplyv 
na klímu, životné prostredie a zdravie 
minimalizovaný a nižší ako alternatívne 
riešenia;

c) neenergetické využitia a ťažbu 
surovín z banského odpadu a zvyškov 
z produkcie bývalých uhoľných baní, z 
uhoľných baní v procese zatvárania, ako aj 
z tých, v ktorých sa má ukončiť prevádzka 
v súlade s cieľmi klimatickej neutrality 
Únie, pričom sa náležite posúdi, či je ich 
vplyv na klímu, životné prostredie a 
zdravie minimalizovaný a nižší ako 
alternatívne riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) neenergetické využitia a ťažbu 
surovín z banského odpadu a zvyškov 
z produkcie bývalých uhoľných baní alebo 
uhoľných baní v procese zatvárania, 
pričom sa náležite posúdi, či je ich vplyv 
na klímu, životné prostredie a zdravie 
minimalizovaný a nižší ako alternatívne 
riešenia;

c) neenergetické využitia a ťažbu 
surovín iba z už existujúceho banského 
odpadu a zvyškov z produkcie získaných z 
bývalých uhoľných baní alebo uhoľných 
baní v procese zatvárania, pričom sa 
náležite posúdi, či je ich vplyv na klímu, 
životné prostredie a zdravie 
minimalizovaný a nižší ako alternatívne 
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riešenia a zabezpečí, aby udržateľné zdroje 
boli sledované a zaistené, v úplnom súlade 
s prístupom obehového hospodárstva 
zameraným na detoxikáciu toku zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) neenergetické využitia a ťažbu 
surovín z banského odpadu a zvyškov 
z produkcie bývalých uhoľných baní alebo 
uhoľných baní v procese zatvárania, 
pričom sa náležite posúdi, či je ich vplyv 
na klímu, životné prostredie a zdravie 
minimalizovaný a nižší ako alternatívne 
riešenia;

c) neenergetické využitia a ťažbu a 
výrobu a zhodnocovanie kritických a 
iných surovín, ako je koksovateľné uhlie, 
a ich vedľajších produktov, z čierneho a 
hnedého uhlia, ako aj z banského odpadu 
a zvyškov z produkcie získaných z 
bývalých uhoľných baní, uhoľných baní v 
prevádzke alebo uhoľných baní v procese 
zatvárania, pričom sa náležite posúdi, či je 
ich vplyv na klímu, životné prostredie a 
zdravie minimalizovaný a nižší ako 
alternatívne riešenia a zabezpečí, aby 
udržateľné zdroje boli sledované a 
zaistené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) energetickú efektívnosť a 
bezpečnosť, najmä ak sa výrazne znižujú 
dodávky energie založené na uhlí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zmenu účelu bývalých baní na 
ťažbu čierneho a hnedého uhlia, ako aj 
infraštruktúry súvisiacej so sektorom 
uhlia, vrátane služieb týkajúcich sa 
dodávky energie, v súlade s klimaticky 
neutrálnou transformáciou šetrnou k 
životnému prostrediu;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zdroje fondu sú veľmi obmedzené, len 40 miliónov EUR ročne. Preto by sa mal zameriavať 
len na výskumné projekty a zmena účelu baní na ťažbu čierneho a hnedého uhlia by sa mala 
uskutočňovať prostredníctvom iných fondov.

Pozmeňujúci návrh 44
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zmenu účelu bývalých baní na d) zmenu účelu bývalých uhoľných 
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ťažbu čierneho a hnedého uhlia, ako aj 
infraštruktúry súvisiacej so sektorom 
uhlia, vrátane služieb týkajúcich sa 
dodávky energie, v súlade s klimaticky 
neutrálnou transformáciou šetrnou k 
životnému prostrediu;

baní v súlade so zásadou „znečisťovateľ 
platí“ a klimaticky neutrálnou 
transformáciou šetrnou k životnému 
prostrediu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporu rozvoja účinných 
programov rekvalifikácie a zvyšovania 
kvalifikácie pracovnej sily, ktorej sa 
dotýka postupné zatváranie uhoľných baní. 
Zahŕňa to výskumné činnosti týkajúce sa 
odbornej prípravy a rekvalifikácie 
pracovnej sily, ktorá je alebo bola 
zamestnaná v sektore uhlia.

e) posúdenie vplyvu na zamestnanosť 
v miestnych komunitách a regiónoch 
postihnutých postupným zatváraním 
uhoľných baní a podporu vytvárania 
nových pracovných miest, rozvoja 
účinných programov rekvalifikácie a 
zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily, 
ktorej sa dotýka postupné zatváranie 
uhoľných baní. Zahŕňa to výskumné 
činnosti týkajúce sa odbornej prípravy a 
rekvalifikácie pracovnej sily, ktorá je alebo 
bola zamestnaná v sektore uhlia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Osobitná pozornosť sa venuje 
posilneniu vedúceho postavenia Európy pri 
riadení transformácie bývalých uhoľných 
baní a infraštruktúry súvisiacej so sektorom 
uhlia prostredníctvom technologických a 
netechnologických riešení, a to aj na 
podporu transferu technológií a 
netechnologických riešení. Výskumné 
činnosti s týmito cieľmi musia 
predstavovať hmatateľné klimatické a 
environmentálne prínosy v súlade s cieľom 
klimatickej neutrality do roku 2050.

2. Počas nadchádzajúceho 
prechodného obdobia sa bude osobitná 
pozornosť venovať posilneniu vedúceho 
postavenia Európy pri riadení 
transformácie uhoľných baní v prevádzke 
a bývalých uhoľných baní a infraštruktúry 
súvisiacej so sektorom uhlia 
prostredníctvom technologických a 
netechnologických riešení, a to aj na 
podporu transferu technológií a 
netechnologických riešení. Výskumné 
činnosti s týmito cieľmi musia 
predstavovať hmatateľné klimatické a 
environmentálne prínosy v súlade s cieľom 
klimatickej neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V rámci výskumného programu sa 
nepodporujú projekty, v prípade ktorých 
sa uplatňuje zásada „znečisťovateľ platí“, 
a v prípade ktorých je takýto výskum 
súčasťou plánov zatvárania/postupného 
ukončovania prevádzky uhoľných baní a 
príslušných posúdení vplyvu na životné 
prostredie, a to konkrétne projekty, v 
ktorých sa okrem iného plánujú tieto 
opatrenia:
a) sanácia bane;
b) otázky trvalého hospodárenia z vodou z 
baní;
c) trvalé riadenie poldrov, napríklad 
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odtoku vody:
d) opatrenia na ochranu podzemných vôd 
a čistenie;
e) neustále monitorovanie kvality vody, 
poklesu pôdy a iných environmentálnych 
a zdravotných ukazovateľov;
f) predchádzanie emisiám prachu z 
ťažobných činností.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada „znečisťovateľ platí“ je založená na zmluvách EÚ a zachováva sa ňou zodpovednosť 
podnikov za škody na životnom prostredí, ktoré spôsobili. Je dôležité zdôrazniť, že za 
žiadnych okolností sa nemožno od tejto zásady odchýliť. Neznamená to, že otázky sanácie by 
nezohrávali pri transformácii dôležitú úlohu: uvedené činnosti by pomohli vytvoriť dlhodobé 
pracovné miesta, pretože ide o „trvalé povinnosti“, ktoré musia prevádzkovatelia baní plniť.

Pozmeňujúci návrh 48
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V projektoch týkajúcich sa činností 
uvedených v článkoch 4 a 6 sa zohľadňujú 
otázky týkajúce sa bezpečnosti v uhoľných 
baniach v procese zatvárania a bývalých 
uhoľných baniach s cieľom zlepšiť 
pracovné podmienky, bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, ako aj 
environmentálne otázky majúce škodlivý 
vplyv na zdravie.

V projektoch týkajúcich sa činností 
uvedených v článkoch 4 a 6 sa zohľadňujú 
otázky týkajúce sa bezpečnosti v uhoľných 
baniach v procese zatvárania a bývalých 
uhoľných baniach s cieľom zlepšiť 
pracovné podmienky, bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, ako aj 
predchádzať emisiám do životného 
prostredia a iným problémom 
znečisťovania, ktoré môžu byť škodlivé 
pre zdravie alebo životné prostredie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V projektoch týkajúcich sa činností 
uvedených v článkoch 4 a 6 sa zohľadňujú 
otázky týkajúce sa bezpečnosti v uhoľných 
baniach v procese zatvárania a bývalých 
uhoľných baniach s cieľom zlepšiť 
pracovné podmienky, bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, ako aj 
environmentálne otázky majúce škodlivý 
vplyv na zdravie.

V projektoch týkajúcich sa činností 
uvedených v článkoch 4 a 6 sa zohľadňujú 
otázky týkajúce sa bezpečnosti v uhoľných 
baniach v procese zatvárania, v bývalých 
uhoľných baniach, ako aj v uhoľných 
baniach, v ktorých sa má ukončiť 
prevádzka, s cieľom zlepšiť pracovné 
podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, ako aj environmentálne otázky 
majúce škodlivý vplyv na zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskumné projekty sa zameriavajú na 
choroby súvisiace s ťažobnými činnosťami 
s cieľom zlepšiť zdravie ľudí žijúcich v 
uhoľných regiónoch v procese 
transformácie. Výskumné projekty tiež 
zabezpečia ochranné opatrenia počas 
zatvárania baní a v bývalých baniach.

Výskumné projekty sa zameriavajú na 
choroby súvisiace s ťažobnými činnosťami 
s osobitným dôrazom na choroby 
spôsobené znečistením ovzdušia s cieľom 
zlepšiť zdravie ľudí žijúcich v uhoľných 
regiónoch v procese transformácie. 
Výskumné projekty tiež zabezpečia 
ochranné opatrenia počas zatvárania baní a 
v bývalých baniach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskumné projekty sa zameriavajú na 
choroby súvisiace s ťažobnými činnosťami 
s cieľom zlepšiť zdravie ľudí žijúcich v 
uhoľných regiónoch v procese 
transformácie. Výskumné projekty tiež 
zabezpečia ochranné opatrenia počas 
zatvárania baní a v bývalých baniach.

Výskumné projekty sa zameriavajú na 
choroby súvisiace s ťažobnými činnosťami 
a so súvisiacimi tlakmi na životné 
prostredie s cieľom zlepšiť zdravie ľudí 
žijúcich v uhoľných regiónoch v procese 
transformácie. Výskumné projekty tiež 
zabezpečia ochranné opatrenia počas 
zatvárania baní a v bývalých baniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Minimalizácia environmentálnych vplyvov 
uhoľných baní v procese transformácie

Prevencia a minimalizácia 
environmentálnych vplyvov uhoľných baní 
v procese transformácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sira Rego, Cornelia Ernst

Návrh rozhodnutia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výskumné projekty sa snažia 
minimalizovať vplyvy uhoľných baní v 
procese zatvárania a bývalých uhoľných 
baní na atmosféru, vodu a pôdu. Výskum 
sa zameria na zachovanie a obnovu 
prírodných zdrojov pre budúce generácie a 
minimalizáciu environmentálneho vplyvu 
uhoľných baní v procese zatvárania a 
bývalých baní.

1. Výskumné projekty sa snažia 
minimalizovať vplyvy uhoľných baní v 
procese zatvárania a bývalých uhoľných 
baní na atmosféru, vodu a pôdu. Výskum 
sa zameria na zachovanie a obnovu 
prírodných zdrojov pre budúce generácie a 
minimalizáciu environmentálneho vplyvu 
uhoľných baní v procese zatvárania a 
bývalých baní. Tieto projekty 
nenahrádzajú povinnosti spoločností 
obnoviť banské lokality podľa zásady 
„znečisťovateľ platí“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výskumné projekty sa snažia 
minimalizovať vplyvy uhoľných baní v 
procese zatvárania a bývalých uhoľných 
baní na atmosféru, vodu a pôdu. Výskum 
sa zameria na zachovanie a obnovu 
prírodných zdrojov pre budúce generácie a 
minimalizáciu environmentálneho vplyvu 
uhoľných baní v procese zatvárania a 
bývalých baní.

1. Výskumné projekty sa snažia 
zabrániť vplyvom uhoľných baní v procese 
zatvárania a bývalých uhoľných baní na 
atmosféru, vodu a pôdu, a pokiaľ to nie je 
technicky možné, minimalizovať ich. 
Výskum sa zameria na zachovanie a 
obnovu prírodných zdrojov pre budúce 
generácie a minimalizáciu 
environmentálneho vplyvu uhoľných baní 
v procese zatvárania a bývalých baní.

Or. en



PE663.372v01-00 32/54 AM\1222881SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 55
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/367/ES
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výskumné projekty sa snažia 
minimalizovať vplyvy uhoľných baní v 
procese zatvárania a bývalých uhoľných 
baní na atmosféru, vodu a pôdu. Výskum 
sa zameria na zachovanie a obnovu 
prírodných zdrojov pre budúce generácie a 
minimalizáciu environmentálneho vplyvu 
uhoľných baní v procese zatvárania a 
bývalých baní.

1. Výskumné projekty sa snažia 
minimalizovať vplyvy uhoľných baní v 
procese zatvárania, bývalých uhoľných 
baní, ako aj uhoľných baní, v ktorých sa 
má ukonči prevádzka v súlade s cieľmi 
Únie v oblasti klimatickej neutrality, na 
atmosféru, vodu a pôdu. Výskum sa 
zameria na zachovanie a obnovu 
prírodných zdrojov pre budúce generácie a 
minimalizáciu negatívneho 
environmentálneho vplyvu týchto baní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prednosť sa dáva projektom, ktoré 
sledujú jeden alebo viaceré z týchto cieľov:

2. Prednosť sa dáva projektom 
založeným na inovačných technológiách 
alebo inovačnom prepojení technológií, 
ktoré sledujú jeden alebo viaceré z týchto 
cieľov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
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Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nové a vylepšené technológie, aby 
sa zabránilo znečisťovaniu životného 
prostredia, vrátane úniku metánu, z 
uhoľných baní v procese zatvárania, 
bývalých baní a ich okolia (okrem iného 
atmosféry, zeme, pôdy a vody);

a) nové a vylepšené techniky nad 
rámec tých v súčasnosti najvyspelejších 
[najlepšie dostupné techniky (BAT)], aby 
sa zabránilo znečisťovaniu životného 
prostredia na miestnej úrovni z uhoľných 
baní v procese zatvárania, bývalých 
uhoľných baní a ich okolia (okrem iného 
atmosféry, zeme, pôdy a vody);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zachytávanie, minimalizácia emisií 
skleníkových plynov a vyhýbanie sa 
produkcii týchto emisií, najmä metánu z 
uhoľných ložísk baní v procese zatvárania;

b) zabránenie emisiám metánu z 
uhoľných baní v procese zatvárania a z 
bývalých uhoľných baní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Jerzy Buzek, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Maria da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
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Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nakladanie s a banským odpadom, 
popolčekom a produktmi odsírenia z 
uhoľných baní v procese zatvárania a z 
bývalých uhoľných baní a ich opätovné 
využívanie, spolu s ďalšími formami 
odpadu, ak je to relevantné;

c) nakladanie s banským odpadom, 
popolčekom a produktmi odsírenia z 
uhoľných baní a elektrární v procese 
zatvárania a z bývalých uhoľných baní a 
elektrární a ich opätovné využívanie, ako 
aj s vedľajšími produktmi vznikajúcimi 
pri prevádzke uhoľných baní a 
spracovaní uhlia, spolu s ďalšími formami 
odpadu, ak je to relevantné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/367/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nakladanie s a banským odpadom, 
popolčekom a produktmi odsírenia z 
uhoľných baní v procese zatvárania a z 
bývalých uhoľných baní a ich opätovné 
využívanie, spolu s ďalšími formami 
odpadu, ak je to relevantné;

c) nakladanie s banským odpadom, 
popolčekom a produktmi odsírenia z 
uhoľných baní v procese zatvárania, z 
bývalých uhoľných baní, ako aj z 
uhoľných baní, v ktorých sa má ukončiť 
prevádzka v súlade s cieľmi Únie v oblasti 
klimatickej neutrality, a ich opätovné 
využívanie, spolu s ďalšími formami 
odpadu, ak je to relevantné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia



AM\1222881SK.docx 35/54 PE663.372v01-00

SK

Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nakladanie s a banským odpadom, 
popolčekom a produktmi odsírenia z 
uhoľných baní v procese zatvárania a z 
bývalých uhoľných baní a ich opätovné 
využívanie, spolu s ďalšími formami 
odpadu, ak je to relevantné;

c) riešenia, ktoré zabezpečujú lepšie 
vykonávanie hierarchie odpadového 
hospodárstva EÚ v porovnaní so 
súčasnými postupmi, ktoré by neviedli k 
prenosu reziduí, odpadu alebo produktov 
vzbudzujúcich obavy a ktoré môžu 
preukázať podstatný prínos k obehovému 
hospodárstvu a cieľom v oblasti životného 
prostredia bez toxických látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nakladanie s a banským odpadom, 
popolčekom a produktmi odsírenia z 
uhoľných baní v procese zatvárania a z 
bývalých uhoľných baní a ich opätovné 
využívanie, spolu s ďalšími formami 
odpadu, ak je to relevantné;

c) nakladanie s banským odpadom, 
vedľajšími produktmi spracovania uhlia, 
popolčekom a produktmi odsírenia z 
uhoľných baní a elektrární v procese 
zatvárania a z bývalých uhoľných baní a 
elektrární a ich opätovné využívanie, spolu 
s ďalšími formami odpadu, ak je to 
relevantné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) obnova odpadových háld a 
priemyselné využitie zvyškov z ťažby a 
spotreby uhlia v uhoľných regiónoch v 
procese transformácie;

d) obnova odpadových háld z 
bývalých uhoľných lokalít v uhoľných 
regiónoch v procese transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ochrana hladín podzemnej vody a 
čistenie odpadovej banskej vody;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Mimo rozsahu pôsobnosti VFUO. Okrem toho to patrí do „trvalej povinnosti“ 
prevádzkovateľov, a teda do pôsobnosti zásady „znečisťovateľ platí“ https://www.rag-
stiftung.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/RAG_Stiftung_Gb_2019_EN_web_4.pdf

Pozmeňujúci návrh 65
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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f) obnova životného prostredia 
v oblasti bývalých zariadení alebo 
zariadení, ktoré využívali uhlie a sú v 
procese zatvárania, a v ich okolí, najmä 
vody, zeme, pôdy a biodiverzity;

f) obnova životného prostredia 
v oblasti bývalých uhoľných baní alebo 
uhoľných baní v procese zatvárania a 
v ich okolí, najmä vody, zeme, pôdy a 
biodiverzity, pri súčasnom dodržiavaní 
zásady „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ochrana povrchovej infraštruktúry 
pred účinkami poklesu pôdy v 
krátkodobom a dlhodobom horizonte.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Mimo rozsahu pôsobnosti VFUO. Okrem toho to patrí do „trvalej povinnosti“ 
prevádzkovateľov, a teda do pôsobnosti zásady „znečisťovateľ platí“ https://www.rag-
stiftung.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/RAG_Stiftung_Gb_2019_EN_web_4.pdf

Pozmeňujúci návrh 67
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/367/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ochrana povrchovej infraštruktúry 
pred účinkami poklesu pôdy v 

g) ochrana povrchovej infraštruktúry 
pred účinkami poklesu pôdy v 
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krátkodobom a dlhodobom horizonte. krátkodobom a dlhodobom horizonte s 
osobitným dôrazom na oblasti so 
súkromnými obydliami a s kritickou 
infraštruktúrou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) rozvoj regionálnej koncepcie 
diverzifikácie hospodárskych činností pre 
miestny rozvoj a vytváranie zelených a 
kvalitných pracovných miest s 
prispôsobenou transformáciou štruktúry 
zamestnanosti a prispôsobením zručností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa 
zameriava na vývoj, demonštráciu a 
zlepšovanie procesov výroby ocele pri 
takmer nulových emisiách s cieľom 
zlepšiť kvalitu výrobkov a zvýšiť 
produktivitu. Neoddeliteľnou súčasťou 
požadovaných činností je podstatné 
zníženie emisií, spotreby energie, uhlíkovej 

Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa 
zameriava na vývoj, demonštráciu a 
zlepšovanie procesov výroby ocele so 
zníženými emisiami uhlíka s cieľom 
zlepšiť kvalitu výrobkov a zvýšiť 
produktivitu v úzkej synergii so 
spoločnosťami pôsobiacimi v tomto 
odvetví pri zabezpečení ochrany 
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stopy a iných vplyvov na životné 
prostredie, ako aj zachovanie zdrojov. 
Výskumné projekty sa zameriavajú na 
jednu alebo viaceré z týchto oblastí:

výrobného reťazca. Neoddeliteľnou 
súčasťou požadovaných činností je 
podstatné zníženie emisií, spotreby 
energie, uhlíkovej stopy a iných vplyvov 
na životné prostredie prostredníctvom 
objektívne overiteľných nástrojov, 
parametrov a údajov, ako aj zachovanie 
zdrojov. Výskumné projekty sa 
zameriavajú na jednu alebo viaceré z 
týchto oblastí:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 70
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa 
zameriava na vývoj, demonštráciu a 
zlepšovanie procesov výroby ocele pri 
takmer nulových emisiách s cieľom zlepšiť 
kvalitu výrobkov a zvýšiť produktivitu. 
Neoddeliteľnou súčasťou požadovaných 
činností je podstatné zníženie emisií, 
spotreby energie, uhlíkovej stopy a iných 
vplyvov na životné prostredie, ako aj 
zachovanie zdrojov. Výskumné projekty sa 
zameriavajú na jednu alebo viaceré z 
týchto oblastí:

Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa 
zameriava na vývoj, demonštráciu a 
zlepšovanie procesov výroby ocele pri 
nulových emisiách s cieľom zlepšiť kvalitu 
výrobkov, predchádzať emisiám, 
podstatne znížiť spotrebu energie a 
materiálov a iné vplyvy na životné 
prostredie, ako aj zachovanie zdrojov. 
Výskumné projekty sa zameriavajú na 
jednu alebo viaceré z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
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Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa 
zameriava na vývoj, demonštráciu a 
zlepšovanie procesov výroby ocele pri 
takmer nulových emisiách s cieľom zlepšiť 
kvalitu výrobkov a zvýšiť produktivitu. 
Neoddeliteľnou súčasťou požadovaných 
činností je podstatné zníženie emisií, 
spotreby energie, uhlíkovej stopy a iných 
vplyvov na životné prostredie, ako aj 
zachovanie zdrojov. Výskumné projekty sa 
zameriavajú na jednu alebo viaceré z 
týchto oblastí:

Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa 
zameriava na vývoj, demonštráciu a 
zlepšovanie nízkouhlíkových procesov 
výroby ocele pripravených na trh alebo 
pri takmer nulových emisiách s cieľom 
zlepšiť kvalitu výrobkov a zvýšiť 
produktivitu. Neoddeliteľnou súčasťou 
požadovaných činností je podstatné 
zníženie emisií, spotreby energie, uhlíkovej 
stopy a iných vplyvov na životné 
prostredie, ako aj zachovanie zdrojov. 
Výskumné projekty sa zameriavajú na 
jednu alebo viaceré z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nové a zlepšené prelomové procesy 
a operácie výroby železa a ocele pri takmer 
nulových emisiách s osobitným dôrazom 
na priame vyhýbanie sa emisiám uhlíka 
a/alebo inteligentné využívanie uhlíka;

a) nové a zlepšené prelomové procesy 
a operácie výroby železa a ocele pri 
nulových emisiách s osobitným dôrazom 
na priame vyhýbanie sa emisiám uhlíka, 
najmä výroba železa a ocele na základe 
vodíka vyrobeného z obnoviteľných 
zdrojov energie a priama elektrifikácia 
výroby ocele s použitím obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73



AM\1222881SK.docx 41/54 PE663.372v01-00

SK

Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nové a zlepšené prelomové procesy 
a operácie výroby železa a ocele pri takmer 
nulových emisiách s osobitným dôrazom 
na priame vyhýbanie sa emisiám uhlíka 
a/alebo inteligentné využívanie uhlíka;

a) nové a zlepšené prelomové procesy 
a operácie výroby železa a ocele pri nižších 
emisiách uhlíka ako pri tradičných 
metódach s osobitným dôrazom na priame 
vyhýbanie sa emisiám uhlíka a/alebo 
inteligentné využívanie uhlíka;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 74
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nové a zlepšené prelomové procesy 
a operácie výroby železa a ocele pri takmer 
nulových emisiách s osobitným dôrazom 
na priame vyhýbanie sa emisiám uhlíka 
a/alebo inteligentné využívanie uhlíka;

a) nové a zlepšené prelomové 
nízkouhlíkové procesy a operácie výroby 
železa a ocele pri takmer nulových 
emisiách s osobitným dôrazom na priame 
vyhýbanie sa emisiám uhlíka a/alebo 
inteligentné využívanie uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) integrácia procesu výroby ocele a 
efektívnosť procesu výroby ocele pri 
takmer nulových emisiách;

c) integrácia procesu výroby ocele a 
efektívnosť procesu výroby ocele pri 
znížených emisiách uhlíka hodnotených 
prostredníctvom objektívnych nástrojov a 
údajov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 76
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) integrácia procesu výroby ocele a 
efektívnosť procesu výroby ocele pri 
takmer nulových emisiách;

c) integrácia procesu výroby ocele a 
efektívnosť nízkouhlíkového procesu 
výroby ocele pri takmer nulových 
emisiách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) integrácia procesu výroby ocele a 
efektívnosť procesu výroby ocele pri 
takmer nulových emisiách;

c) integrácia procesu výroby ocele a 
efektívnosť procesu výroby ocele pri 
nulových emisiách;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) údržba a spoľahlivosť nástrojov 
výroby ocele;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Mimo rozsahu pôsobnosti smernice.

Pozmeňujúci návrh 79
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) techniky na zvýšenie 
recyklovateľnosti, recyklácia a opätovné 
využitie ocele a rozvoj obehového 
hospodárstva;

e) techniky na zvýšenie 
recyklovateľnosti, recyklácia a opätovné 
využitie ocele, najmä: lepšie nakladanie s 
odpadom, zhodnocovanie, reverzná 
logistika, procesy na dekontamináciu 
oceľového šrotu a rozvoj obehového 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) inovačné technológie a riešenia pre 
procesy výroby železa a ocele, ktoré 
podporujú medziodvetvové činnosti, 
demonštračné projekty integrujúce výrobu 
energie s nulovými emisiami alebo 
prispievajúce k čistému vodíkovému 
hospodárstvu.“

g) inovačné technológie a riešenia pre 
procesy výroby železa a ocele, ktoré 
uľahčujú medziodvetvové činnosti, 
synergie, vytváranie priemyselných 
klastrov a symbiózu, s cieľom umožniť 
vyššiu obehovosť a vytvoriť alebo 
zachovať hodnotové reťazce s nulovými 
emisiami uhlíka, ako aj demonštračné 
projekty integrujúce systémy a výrobu 
energie s nulovými emisiami a energie z 
obnoviteľných zdrojov alebo projekty 
prispievajúce k hospodárstvu založenému 
na obnoviteľných zdrojoch energie 
vrátane vodíka vyrobeného z 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) inovačné technológie a riešenia pre 
procesy výroby železa a ocele, ktoré 
podporujú medziodvetvové činnosti, 
demonštračné projekty integrujúce výrobu 
energie s nulovými emisiami alebo 
prispievajúce k čistému vodíkovému 
hospodárstvu.

g) inovačné technológie a riešenia pre 
procesy výroby železa a ocele, ktoré 
podporujú medziodvetvové činnosti, 
demonštračné projekty integrujúce výrobu 
energie s nulovými emisiami vyrábanú tiež 
v regionálnom alebo miestnom meradle 
alebo prispievajúce k čistému vodíkovému 
hospodárstvu .

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

VTR sa zameriava na splnenie požiadaviek 
používateľov ocele s cieľom vyvíjať nové 
produkty vyrobené pri takmer nulových 
emisiách a na vytváranie nových trhových 
príležitostí pri súčasnom znížení emisií a 
vplyvov na životné prostredie. V kontexte 
technológií uvedených v článku 8 sa 
výskumné projekty zameriavajú na jednu 
alebo viaceré z týchto oblastí s cieľom 
dopracovať sa v Únii k procesom výroby 
ocele pri takmer nulových emisiách:

VTR sa zameriava na splnenie požiadaviek 
používateľov ocele s cieľom vyvíjať nové 
produkty vyrobené pri nižších emisiách, na 
ochranu európskeho výrobného odvetvia 
a jeho pracovníkov a na vytváranie 
inovácií a nových trhových príležitostí pri 
súčasnom znížení emisií a vplyvov na 
životné prostredie. V kontexte technológií 
uvedených v článku 8 sa výskumné 
projekty zameriavajú na jednu alebo 
viaceré z týchto oblastí s cieľom 
dopracovať sa v Únii k procesom výroby 
ocele pri takmer nulových emisiách:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 83
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

VTR sa zameriava na splnenie požiadaviek 
používateľov ocele s cieľom vyvíjať nové 
produkty vyrobené pri takmer nulových 
emisiách a na vytváranie nových trhových 
príležitostí pri súčasnom znížení emisií a 
vplyvov na životné prostredie. V kontexte 
technológií uvedených v článku 8 sa 
výskumné projekty zameriavajú na jednu 

VTR sa zameriava na splnenie požiadaviek 
používateľov ocele s cieľom vyvíjať nové 
produkty vyrobené pri nulových emisiách a 
na vytváranie nových trhových príležitostí 
pri súčasnom predchádzaní emisiám a 
obmedzovaní vplyvov na životné 
prostredie. V kontexte technológií 
uvedených v článku 8 sa výskumné 
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alebo viaceré z týchto oblastí s cieľom 
dopracovať sa v Únii k procesom výroby 
ocele pri takmer nulových emisiách:

projekty zameriavajú na jednu alebo 
viaceré z týchto oblastí s cieľom 
dopracovať sa v Únii k procesom výroby 
ocele pri nulových emisiách:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nové pokročilé akostné triedy 
ocele;

a) nové pokročilé akostné triedy 
primárnej alebo recyklovanej ocele s 
nulovými emisiami uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zlepšenie vlastností ocele, ako sú 
mechanické a fyzikálne vlastnosti, 
vhodnosť na ďalšie spracovanie, vhodnosť 
pre rôzne využitia a rozličné pracovné 
podmienky;

b) zlepšenie vlastností ocele, ako sú 
mechanické a fyzikálne vlastnosti, 
vhodnosť na ďalšie spracovanie, vhodnosť 
pre rôzne využitia a rozličné pracovné 
podmienky, s osobitným dôrazom na 
recyklovanú oceľ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) predĺženie životnosti najmä 
zlepšením odolnosti ocelí a oceľových 
konštrukcií proti teplu a korózii, 
mechanickej a tepelnej únave a/alebo iným 
zhoršujúcim sa účinkom;

c) predĺženie životnosti, umožnenie 
dizajnu v záujme obehovosti vrátane 
modularity a materiálovej efektívnosti, 
najmä zlepšením odolnosti ocelí a 
oceľových konštrukcií proti teplu a korózii, 
mechanickej a tepelnej únave a/alebo iným 
zhoršujúcim sa účinkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) technológie týkajúce sa 
tvarovania, zvárania a spájania ocele a 
iných materiálov;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je prioritou výskumu dosiahnuť výrobky s nulovými emisiami uhlíka. Je potrebné 
zachovať obmedzené financovanie na iné účely.

Pozmeňujúci návrh 88
Jordi Solé
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) normalizácia skúšobných metód a 
metód hodnotenia;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je prioritou výskumu dosiahnuť výrobky s nulovými emisiami uhlíka. Je potrebné 
zachovať obmedzené financovanie na iné účely.

Pozmeňujúci návrh 89
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ocele vysokej kvality pre využitie 
napr. v mobilite, vrátane udržateľnosti, 
metód ekodizajnu, modernizácie, úspory 
hmotnosti a/alebo bezpečnostných 
riešení.“

g) nulové emisie a ocele vysokej 
kvality, najmä ľahká oceľ pre využitie v 
rastúcich odvetviach, ako je elektronická 
mobilita a veterná energia na mori 
vrátane udržateľnosti, metód ekodizajnu, 
modernizácie a/alebo bezpečnostných 
riešení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti

Návrh rozhodnutia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 7
2008/376 (EC)
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ocele vysokej kvality pre využitie 
napr. v mobilite, vrátane udržateľnosti, 
metód ekodizajnu, modernizácie, úspory 
hmotnosti a/alebo bezpečnostných 
riešení.“

g) ocele vysokej kvality pre využitie 
napr. v mobilite, vrátane udržateľnosti, 
metód ekodizajnu, modernizácie, úspory 
hmotnosti a/alebo bezpečnostného 
riešenia, napríklad vysokopevnostné 
ocele;

Or. en

Odôvodnenie

Používanie vysokopevnostných ocelí namiesto konvenčnej ocele znižuje hmotnosť konštrukcií, 
čo poskytuje pozoruhodné úspory v spotrebe energie, používaní surovín a emisiách, a tým 
znižuje emisie CO2 počas celej životnosti konečných výrobkov. Bezpečné zníženie 
štrukturálnej hmotnosti s vysokopevnostnou oceľou si však stále vyžaduje výskumné prístupy, 
v ktorých sa využíva vyspelý dizajn a vysokokvalitná výroba.

Pozmeňujúci návrh 91
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) techniky na recykláciu zastaranej 
ocele a vedľajších produktov z rôznych 
zdrojov a zvýšenie kvality oceľového 
šrotu;

a) techniky na recykláciu a 
zhodnocovanie zastaranej ocele a 
vedľajších produktov z rôznych zdrojov a 
zvýšenie kvality oceľového šrotu s 
osobitným dôrazom na zabránenie 
zníženiu kvality ocele v dôsledku 
kontaminácie inými kovmi (napr. 
meďou);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti, Christophe Grudler

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2008/376 (EC)
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spracovanie odpadu a zhodnotenie 
cenných druhotných surovín, vrátane 
trosiek, vnútri a mimo oceliarskeho 
závodu;

b) spracovanie odpadu a zhodnotenie 
cenných druhotných surovín, vrátane 
trosiek, vnútri a mimo oceliarskeho 
závodu, ako aj opätovné použitie 
druhotných surovín, reziduí a vedľajších 
produktov z iných odvetví, ako je biomasa, 
na výrobu ocele a zlievanie;

Or. en

Odôvodnenie

Uhlík je jedným z najdôležitejších zlievacích prvkov v uhlíkových oceliach. Napriek prechodu 
z uhlíka na redukciu na báze vodíka v železiarskom priemysle je uhlík stále potrebný počas 
prechodnej fázy a bude sa tiež vyžadovať ako zlievací prvok v budúcnosti. Požadovaný uhlík 
je možné vyrobiť zo sekundárnych zdrojov biomasy (napríklad z pilín, drevnej štiepky, lignínu 
atď.) pyrolýzou, aby sa zabezpečilo, že uhlík bude fungovať ako náhrada fosílneho uhlíka.

Pozmeňujúci návrh 93
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) dizajn akostných tried ocele a 
skladaných konštrukcií, ktoré uľahčujú 
jednoduchú obnovu ocele na recykláciu 
alebo opätovné využitie;

d) dizajn akostných tried ocele a 
skladaných konštrukcií, ktoré uľahčujú 
lepšie zaobchádzanie so šrotom a 
demontáž po skončení životnosti, aby sa 
umožnilo jednoduché opätovné získanie, 
opätovné použitie a recyklácia ocele a 
iných materiálov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) využívanie technologických plynov 
a odstraňovanie emisií z odpadových 
plynov z výroby ocele;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je prioritou výskumu dosiahnuť výrobky s nulovými emisiami uhlíka. Je potrebné 
zachovať obmedzené financovanie na iné účely.

Pozmeňujúci návrh 95
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 10 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) posudzovanie životného cyklu a 
zohľadňovanie životného cyklu pri výrobe 
a využívaní ocele;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie je príliš nejasné na to, aby sa zabezpečilo, že akýkoľvek navrhovaný projekt bude 
patriť do osobitného rozsahu a cieľov tohto rozhodnutia.
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Pozmeňujúci návrh 96
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 10 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) zlepšenie dizajnu a/alebo 
spracovania odpadu na účely zvýšeného 
zhodnocovania a opätovného použitia 
kľúčových surovín v zliatinách ocele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 10 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) aplikácie technológií 
distribuovanej databázy transakcií s 
cieľom umožniť sledovanie „od kolísky 
ku kolíske“ a umožniť reverznú logistiku 
oceľových výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Rozhodnutie 2008/376/ES
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Článok 10 a – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozvoj a šírenie kompetencií s 
cieľom udržať krok s novými procesmi 
výroby ocele pri takmer nulových 
emisiách, ako je digitalizácia, a zohľadniť 
princíp celoživotného vzdelávania;

a) rozvoj a šírenie kompetencií s 
cieľom udržať krok s novými procesmi 
výroby ocele s nízkymi emisiami vrátane 
digitalizácie a zohľadniť princíp 
celoživotného vzdelávania;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 99
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 17a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely tohto článku je spoločne 
programované európske partnerstvo 
iniciatívou pripravenou s včasným 
zapojením členských štátov, v rámci ktorej 
sa Únia spolu so súkromnými a/alebo 
verejnými partnermi (ako napríklad 
priemysel, univerzity, výskumné 
organizácie, subjekty poverené 
vykonávaním verejnej služby na miestnej, 
regionálnej, národnej alebo medzinárodnej 
úrovni alebo organizácie občianskej 
spoločnosti vrátane nadácií a MVO) 
zaviažu spoločne podporovať rozvoj a 
vykonávanie programu výskumných 
činností. Spoločne programované európske 
partnerstvá sú zriadené na základe 
memoránd o porozumení a/alebo 
zmluvných dojednaní medzi Komisiou a 
verejnými a/alebo súkromnými partnermi a 
špecifikujú sa v nich ciele partnerstva, 
príslušné záväzky partnerov poskytnúť 
peňažné a/alebo nepeňažné príspevky, 
kľúčové ukazovatele výkonnosti a vplyvu a 
výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť. 
Zahŕňajú identifikáciu doplňujúcich 

2. Na účely tohto článku je spoločne 
programované európske partnerstvo 
iniciatívou pripravenou s včasným 
zapojením členských štátov, v rámci ktorej 
sa Únia spolu so súkromnými a/alebo 
verejnými partnermi (ako napríklad 
priemysel, univerzity, výskumné 
organizácie, subjekty poverené 
vykonávaním verejnej služby na miestnej, 
regionálnej, národnej alebo medzinárodnej 
úrovni alebo organizácie občianskej 
spoločnosti vrátane nadácií a MVO) 
zaviažu spoločne podporovať rozvoj a 
vykonávanie programu výskumných 
činností. Spoločne programované európske 
partnerstvá sú zriadené na základe 
memoránd o porozumení a/alebo 
zmluvných dojednaní medzi Komisiou a 
verejnými a/alebo súkromnými partnermi a 
špecifikujú sa v nich ciele partnerstva, 
príslušné záväzky partnerov poskytnúť 
peňažné a/alebo nepeňažné príspevky, 
kľúčové ukazovatele výkonnosti a vplyvu a 
výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť. 
Zahŕňajú identifikáciu doplňujúcich 
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výskumných činností, ktoré sú vykonávané 
partnermi a výskumným programom.

výskumných činností, ktoré sú vykonávané 
partnermi a výskumným programom, ako 
aj v rámci iných politík Únie, napríklad 
politiky súdržnosti.

Or. en


