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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí 
výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických 
pokynoch pre tento program
(COM(2020)0320 – C9-0214/2020 – 2020/0141(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0320),

– so zreteľom na článok 2 ods. 2 protokolu č. 37 pripojeného k Zmluve o Európskej únii a 
k Zmluve o fungovaní Európskej únie o finančných následkoch uplynutia platnosti 
zmluvy o založení ESUO a o výskumnom fonde pre uhlie a oceľ, v súlade s ktorým 
Rada konzultovala s Parlamentom (C9-0214/2020),

– zo zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0000/2020),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 
ním schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh 1

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Výskumný program poskytuje podporu 
pre spoločný výskum v sektoroch uhlia a 
ocele. Z výskumného programu sa takisto 

„Výskumný program poskytuje podporu, a 
to aj malým a stredným podnikom, na 
spoločný výskum v sektoroch uhlia a ocele. 
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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/ES1. 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“).“

________________

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, s. 22). Zmenené 
rozhodnutím Rady 2018/599 zo 16. apríla 
2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výskumné projekty podporujú 
prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050 s cieľom 

1. Výskumné projekty podporujú 
priemysel pri prechode na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050 
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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:

s cieľom podporiť postupné vyraďovanie 
fosílnych palív, rozvíjať alternatívne 
aktivity v lokalitách bývalých uhoľných 
baní alebo elektrární 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 3

Návrh rozhodnutia
Článok 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;

a) vývoj a skúšanie technológií 
zachytávania, využívania a ukladania oxidu 
uhličitého súvisiacich s využívaním uhlia 
vrátane recyklácie uhlíka v palivách a 
materiáloch s cieľom podporiť obehové 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

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

Or. en



PE662.045v01-00 8/12 PR\1220384SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 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, 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 6

Návrh rozhodnutia
Článok 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 
a miestne spoločenstvá v regiónoch 
postihnutých postupným vyraďovaním 
uhlia a podpora rozvoja regionálnej 
koncepcie hospodárskeho rozvoja, tvorby 
pracovných miest a účinných programov 
rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie 
pracovnej sily v týchto regiónoch. Zahŕňa 
to výskumné činnosti týkajúce sa odbornej 
prípravy a rekvalifikácie pracovnej sily, 
ktorá je alebo bola zamestnaná v sektore 
uhlia na podporu uhoľných regiónov v 
procese transformácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Minimalizácia environmentálnych vplyvov 
uhoľných baní v procese transformácie

Minimalizácia environmentálnych vplyvov 
sektoru uhlia v procese transformácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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

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, 
ktoré sledujú jeden alebo viaceré z týchto 
cieľov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 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, 
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
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Pozmeňujúci návrh 10

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 zariadení súvisiacich s 
uhlím alebo zariadení súvisiacich s uhlím, 
ktoré sú v procese zatvárania, a v ich okolí, 
najmä vody, zeme, pôdy a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod 9
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 10a – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zlepšenie riadenia pracovnej sily s 
prediktívnymi modelmi dopytu po 
pracovnej sile a ich prerozdelenia

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie
Výskumný fond pre uhlie a oceľ podporuje výskumné a inovačné projekty v oblasti uhlia a 
ocele. Každoročne sa na financovanie projektov poskytne univerzitám, výskumným centrám a 
súkromným spoločnostiam približne 40 miliónov eur. Cieľom tohto návrhu je zmeniť 
rozhodnutie Rady 2008/376/ES tak, aby bolo v súlade s vedeckými, technologickými a 
politickými cieľmi Spoločenstva v súlade s článkom 2 samotného rozhodnutia Rady 
2008/376/ES. 

Tento návrh Komisie má za cieľ zosúladiť výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a 
oceľ s Parížskou dohodou, Európskou zelenou dohodou, investičným plánom pre udržateľnú 
Európu, novým akčným plánom pre obehové hospodárstvo a Novou priemyselnou stratégiou 
pre Európu.

Cieľom návrhu sú najmä: 

 aktualizácia cieľov výskumu v sektore uhlia v súlade s cieľmi Komisie v oblasti klímy, 
energetiky a ochrany životného prostredia. Zameriava sa aj na dosiahnutie uhlíkovej 
neutrality do roku 2050 a zásady „nespôsobovať škodu“, ktoré sú zakotvené v Európskej 
zelenej dohode;

 podpora férovej a spravodlivej transformácie pre uhoľné regióny v súlade so zásadami 
Mechanizmu spravodlivej transformácie;

 revízia cieľov výskumu v sektore ocele, aby sa uprednostňovali technológie, aplikácie a 
používanie výroby ocele pri takmer nulových emisiách;

 zabezpečenie možnosti realizácie časti výskumného programu Výskumného fondu pre 
uhlie a oceľ prostredníctvom spoločne programovaných európskych partnerstiev;

 nahradenie osobitného režimu pre odborníkov výskumného rámcového programu 
všeobecnými pravidlami o platených externých odborníkoch stanovenými v nariadení o 
rozpočtových pravidlách.

Pozícia spravodajcu
Spravodajca, ktorý sa touto správou nezaoberá ako súkromná osoba, ale ako predseda Výboru 
pre priemysel, výskum a energetiku, zdôrazňuje význam fondu na podporu oceliarskeho a 
uhoľného priemyslu pri ich transformácii. Fond by mal pomôcť zabezpečiť, aby sa nezabudlo 
na žiadny región, ktorého sa táto transformácia týka, a aby oceliarsky sektor zostal 
konkurencieschopný.

V tomto štádiu by spravodajca chcel poukázať na tieto pripomienky, ktoré by výbor a neskôr 
Parlament mohli vziať do úvahy v rámci rozpravy a rozhodovania o tomto návrhu:

 Je dobré, že revízia Výskumného fondu pre uhlie a oceľ podporuje väčšie využívanie 
súkromných a verejných investícií do výskumu, inovácií a nových technológií s cieľom 
vyvinúť riešenia pre konkurencieschopnejší a udržateľnejší priemysel;

 Výskumné projekty by mali prispieť k udržateľnej dekarbonizácii oceliarskeho priemyslu 
a pomôcť EÚ stať sa vedúcim poskytovateľom nízkouhlíkových výrobkov, služieb a 
pokročilých technológií v oceliarstve;
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 V rámci výskumného programu by sa mala venovať náležitá pozornosť hospodárskym, 
environmentálnym a sociálnym cieľom. Cieľom je zabezpečiť dostatočnú podporu nielen 
pre komerčný, ale aj verejný sektor v regiónoch, ktoré prechádzajú transformáciou;

 Revízia Výskumného fondu pre uhlie a oceľ by mala podporiť väčšie využívanie 
technológií zameraných na podporu obehového hospodárstva;

 Je dôležité posúdiť vplyv na zamestnanosť v regiónoch postihnutých postupným 
vyradzovaním uhlia a zároveň podporovať príležitosti pre budúci hospodársky rozvoj a 
vytváranie pracovných miest v týchto regiónoch.


