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Pozmeňujúci návrh 599
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jednej alebo viacerých 
priorít v rámci programu, ktoré podporuje 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny 
fond plus (ďalej len „ESF+“) alebo 
Kohézny fond, alebo musia mať formu 
jedného alebo viacerých špecifických 
programov, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Programovanie zdrojov FST 
musí byť v súlade s článkom 6 nariadenia 
(EÚ) [nové nariadenie o spoločných 
ustanoveniach] a zabezpečovať priame 
zapájanie orgánov cieľových území na 
úrovni NUTS 2 alebo NUTS 3, 
prostredníctvom alokácie zdrojov cez 
regionálne programy, ak sú takéto 
programy zavedené, alebo využívania 
integrovaných územných nástrojov 
stanovených v článkoch 22 až 28 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Tonino Picula

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

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

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu. 
Programovanie zdrojov FST musí byť 
v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 
[nové nariadenie o spoločných 
ustanoveniach] a zabezpečovať priame 
zapájanie orgánov cieľových území na 
úrovni NUTS 2 alebo NUTS 3, 
prostredníctvom alokácie zdrojov cez 
regionálne programy, ak sú takéto 
programy zavedené, alebo využívania 
integrovaných územných nástrojov 
stanovených v článkoch 22 až 28 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie 
o spoločných ustanoveniach].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu, s výnimkou zmien 
týkajúcich sa pilierov 2 a 3 Mechanizmu 
spravodlivej transformácie. Programované 
zdroje musia mať formu jedného alebo 
viacerých špecifických programov alebo 
jednej alebo viacerých priorít v rámci 
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programu.

Or. en

Odôvodnenie

Nemožno vylúčiť, že plán môže byť predmetom preskúmania počas jeho vykonávania, 
predovšetkým pokiaľ ide o piliere 2 a 3 Mechanizmu spravodlivej transformácie.

Pozmeňujúci návrh 602
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 

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

Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) .../... 
[nové nariadenie o spoločných 
ustanoveniach].

Or. it

Pozmeňujúci návrh 604
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 
územia, na základe plánov spravodlivej 
transformácie územia pripravených v 
súlade s článkom 7 a schválených 
Komisiou ako súčasť programu alebo 
zmeny programu. Programované zdroje 
musia mať formu jedného alebo viacerých 
špecifických programov alebo jednej alebo 
viacerých priorít v rámci programu, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) .../... 
[nové nariadenie o spoločných 
ustanoveniach].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 605
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST sa programujú pre kategórie 
regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté 

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

územia alebo hospodárske činnosti, na 
základe plánov spravodlivej transformácie 
územia pripravených v súlade s článkom 7 
a schválených Komisiou ako súčasť 
programu alebo zmeny programu. 
Programované zdroje musia mať formu 
jedného alebo viacerých špecifických 
programov alebo jednej alebo viacerých 
priorít v rámci programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 606
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia schváli program alebo akýkoľvek 
pozmeňujúci návrh k nemu iba pod 
podmienkou, že:

– určenie území najviac postihnutých 
procesom transformácie, ktoré je 
súčasťou príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, je riadne 
odôvodnené; a
– príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu; a
– príslušný členský štát zahrnul do svojho 
národného energetického a klimatického 
plánu ciele alebo vízie týkajúce sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
2050 alebo skôr. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 607
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia schváli program, len ak je 
určenie území najviac postihnutých 
procesom transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené 
a ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia stanovuje právne 
záväzný dátum postupného ukončenia a je 
v súlade so záväzkom Únie a členských 
štátov obmedziť zvýšenie globálnej teploty 
na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, s cieľom Únie dosiahnuť 
klimatickú neutralitu vymedzeným 
v nariadení (EÚ) 2020/… [európsky 
právny predpis v oblasti klímy] a 
s národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené, 
a príslušný plán spravodlivej transformácie 
územia sa zaviaže k cieľom Parížskej 
dohody a k cieľu EÚ dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2040 a je 
v súlade s národným energetickým 
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a klimatickým plánom príslušného štátu a s 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 609
Nora Mebarek

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené 
a ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade 
s národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu a s kritériami na 
dosiahnutie cieľa Únie v oblasti klímy v 
roku 2030, ktorý je uvedený v článku 2 
ods. 11 nariadenia (EÚ) 2018/1999, a 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050, vrátane časového harmonogramu 
postupného ukončenia činností závislých 
od fosílnych palív.

Or. en

Odôvodnenie

Až do preskúmania národných energetických a klimatických plánov (NEKP) polovici trvania 
by sa nemalo umožniť, aby plány spravodlivej transformácie územia mali prospech z účinkov 
mŕtvej váhy využívaním NEKP, ktoré nie sú v súlade s cieľmi Únie týkajúcimi sa prechodu na 
klimatickú neutralitu. Postupné ukončenie činností závislých od fosílnych palív a/alebo 
očakávaný stupeň dekarbonizácie by sa mali opísať dostatočne presne, aby sa zabezpečilo 
monitorovanie cieľov a výsledkov zásahov a konzistentnosť medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

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

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu a s etapami 
umožňujúcimi dosiahnuť klimatické ciele 
Únie v roku 2030 a klimatickú neutralitu 
do roku 2050, vrátane časového 
harmonogramu postupného ukončenia 
činností závislých od fosílnych palív.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 611
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia schváli program alebo jeho 
zmenu, ak je určenie území najviac 
postihnutých procesom transformácie, 
ktoré je súčasťou príslušného plánu 
spravodlivej transformácie územia, riadne 
odôvodnené a ak príslušný plán 
spravodlivej transformácie územia je v 
súlade s národným energetickým a 
klimatickým plánom a všetkými 
odporúčaniami Komisie podľa kapitoly 5 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení 
energetickej únie a opatrení v oblasti 
klímy a v súlade s dlhodobými stratégiami 
príslušného členského štátu.

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité spresniť, že Fond na spravodlivú transformáciu musí byť v súlade s národnými 
energetickými a klimatickými plánmi a s ich súvisiacou dlhodobou stratégiou, berúc do 
úvahy, že sa posudzuje scenári na rok 2040. Zlučiteľnosť by mala vyplývať nielen z najnovšej 
verzie plánu, ale aj z odporúčaní Komisie týkajúcich sa týchto plánov, keď nie sú dostatočne 
ambiciózne na to, aby dosiahli ciele, ktoré mali, v súlade s reiteračným procesom 
vymedzeným v riadení energetickej únie.

Pozmeňujúci návrh 612
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 613
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu, s cieľom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2050, s priebežnými cieľmi stanovenými 
do roku 2030 a Európskym pilierom 
sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia schváli program, ak sú v 
príslušnom pláne spravodlivej 
transformácie územia určené územia 
najviac postihnuté procesom 
transformácie a ak je tento plán v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu. V prípade, že 
Komisia z akéhokoľvek dôvodu program 
zamietne, vždy musí riadne odôvodniť a 
vysvetliť svoje rozhodnutie.

Or. sl

Odôvodnenie

Opakované odôvodnenie a potvrdenie dokumentácie je len dodatočnou administratívnou 
záťažou, ktorá predĺži postupy, obmedzí získavanie finančných prostriedkov a obmedzí vplyv 
opatrení.

Pozmeňujúci návrh 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

programu, len ak je určenie území najviac 
postihnutých procesom transformácie, 
ktoré je súčasťou príslušného plánu 
spravodlivej transformácie územia, riadne 
odôvodnené a ak príslušný plán 
spravodlivej transformácie územia je 
v súlade s národným energetickým 
a klimatickým plánom a dlhodobou 
stratégiou príslušného členského štátu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 616
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia schváli program, ak je určenie 
území najviac postihnutých procesom 
transformácie v súlade s národným 
energetickým a klimatickým plánom 
príslušného štátu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Na jednej strane sú členské štáty povinné zaslať konečnú verziu národného energetického a 
klimatického plánu do konca roka 2019, na strane druhej sa návrh nariadenia o Fonde na 
spravodlivú transformáciu uverejnil v januári. Zmeny v konečnej verzii NEKP spôsobia 
oneskorenie vykonávania programov podporovaných prostriedkami z Fondu na spravodlivú 
transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade členských štátov bez dlhodobej 
stratégie stanovujúcej cieľ dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2040 sa 
uvoľní len 50 % ich národných 
rozpočtových prostriedkov, zatiaľ čo 
zostávajúcich 50 % sa sprístupní potom, 
ako prijmú tento cieľ.

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie jasného harmonogramu je základným predpokladom plánovania a zabezpečenia 
spravodlivej transformácie. Bez jasného záväzku v oblasti klimatickej neutrality v súlade 
s cieľmi Parížskej dohody však existuje vysoké riziko, že sa bude vyvíjať úsilie o posilnenie 
súčasného stavu alebo o odloženie transformácie, čo je v rozpore so záujmami zabezpečiť 
spravodlivú transformáciu a hospodársku diverzifikáciu.

Pozmeňujúci návrh 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade členských štátov bez dlhodobej 
stratégie stanovujúcej cieľ dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050 sa 
uvoľní len 50 % ich národných 
rozpočtových prostriedkov, zatiaľ čo 
zostávajúcich 50 % sa sprístupní potom, 
ako prijmú tento cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 620
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia obmedzí národné alokácie na 
50 % tým členským štátom, ktoré sa na 
vnútroštátnej úrovni ešte nezaviazali plniť 
cieľ týkajúci sa dosiahnutia klimatickej 
neutrality do roku 2050, pričom zvyšných 
50 % budú mať tieto členské štáty 
k dispozícii hneď po prijatí tohto cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 621
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oprávnené na podporu sú iba činnosti na 
identifikovanom území.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 622
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Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
dobrovoľne prevedených v súlade 
s článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach]. 
Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST nesmie 
presiahnuť 60 % sumy podpory z FST na 
túto prioritu. Prevod sa uskutočňuje bez 
toho, aby bolo dotknuté zabezpečenie 
primeraného financovania pre priority 
v rámci EFRR a ESF+. V nijakom 
prípade nesmú zdroje prevedené z EFRR 
alebo ESF+ presiahnuť 20 % príslušnej 
alokácie z EFRR a ESF+ pre dotknutý 
členský štát.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto ustanovením sa rušia povinné príspevky z EFRR a ESF+. Umožňuje členským štátom 
dobrovoľne využívať časť svojho vnútroštátneho finančného krytia z EFRR a ESF+ na to, aby 
prispievali do FST až do výšky 60 % sumy, ktorá im bola pridelená z FST. Ak by všetky 
členské štáty mohli v plnom rozsahu uplatňovať toto ustanovenie a celkovú alokáciu z FST vo 
výške 18,75 miliardy EUR, v rámci tohto nariadenia by sa mohlo zmobilizovať 
30 miliárd EUR. Táto skutočnosť je v súlade s návrhom Komisie, na základe ktorého môžu 
členské štáty previesť viac ako 1,5-násobok sumy podpory z FST, no nesmú presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy. Ak by všetky členské štáty mohli v plnom rozsahu uplatňovať toto 
ustanovenie a celkovú alokáciu z FST vo výške 7,5 miliardy EUR, v rámci tohto nariadenia by 
sa mohlo zmobilizovať 30 miliárd EUR. Tento pozmeňujúci návrh by sa mal vykladať spolu 
s pozmeňujúcim návrhom k článku 3 ods. 2 a článku 6 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 623
Stelios Kympouropoulos

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 624
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 625
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 627
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 

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

alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty

Or. sl

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o začlenenie zdrojov z FST, je nutná väčšia pružnosť. Uľahčí to prispôsobenie sa 
potrebám a potenciálu, ako aj absorpčnú kapacitu vopred vymedzených regiónov s vysokými 
emisiami uhlíka.

Pozmeňujúci návrh 628
Christian Doleschal

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST môžu 
tvoriť zdroje FST, ktoré sa skladajú 
z celkovej alebo čiastočnej alokácie z FST 
pre jednotlivé členské štáty. Prevod 
finančných prostriedkov z EFRR a ESF+ 
do FST je potrebné vyňať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST je minimálne 
jeden a pol násobok sumy podpory z FST 
na túto prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy, zabezpečujúc, aby 
prostriedky Fondu na spravodlivú 
transformáciu dopĺňali zdroje z EFRR a 
ESF, ktoré sú bežne vyčlenené pre každý 
región.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 630
Tom Berendsen

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 631
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 632
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Krzysztof Hetman
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť, že ho doplnia o svoje 
zdroje EFRR a ESF+. V takých prípadoch 
by sa tieto zdroje mali zahrnúť do úrovní 
tematickej koncentrácie EFRR a ESF+.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 634
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty Môžu sa doplniť 
zdrojmi dobrovoľne prevedenými v súlade 
s článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach].  
Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST je minimálne 
rovnaká ako suma podpory z FST na túto 
prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

Or. en

Odôvodnenie

Povinné prevody z najchudobnejších regiónov, ktoré majú prospech z politiky súdržnosti, do 
regiónov, ktoré sú najviac postihnuté transformáciou, neprimerane znižuje rozpočet politiky 
súdržnosti. Prevody by mali byť nepovinné a ich výška by sa mala znížiť sumu, ktorá je 
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rovnaká ako suma podpory z FST.

Pozmeňujúci návrh 635
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST môžu 
tvoriť zdroje FST, ktoré sa skladajú 
z celkovej alebo čiastočnej alokácie z FST 
pre jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST je v 
uplatniteľných prípadoch rovnaká ako 
suma podpory z FST na túto prioritu. 
Podiel prostriedkov ESF+ v rámci 
celkových zdrojov nesmie presiahnuť 
20 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
dobrovoľne prevedených v súlade s 
článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach]. 
Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST je najviac 
trojnásobok sumy podpory z FST na túto 
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trojnásobok tejto sumy. prioritu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST sa minimálne 
rovná 0,8-násobku sumy podpory z FST 
na túto prioritu, nesmie však presiahnuť 
dvojnásobok tejto sumy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov, ktoré 
sa členské štáty môžu rozhodnúť previesť 
v súlade s článkom [21a] nariadenia (EÚ) 
[nové nariadenie o spoločných 
ustanoveniach]. Výška zdrojov z EFRR a 
ESF+, ktorá sa má previesť na prioritu 
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prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

FST nesmie presiahnuť 1,5-násobok sumy 
podpory z FST na túto prioritu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach]. Celková 
výška zdrojov EFRR a ESF+ prevedených 
na prioritu FST nesmie presiahnuť 
trojnásobok sumy podpory z FST. Prevod 
je dobrovoľný a podlieha rozhodnutiu 
členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný mechanizmus prevodu na základe kombinácie finančných prostriedkov získaných 
z FST so zodpovedajúcimi zdrojmi členských štátov (vlastné zdroje alebo krytie zo zdrojov na 
politiku súdržnosti) sa stáva nepovinným (namiesto povinného) s cieľom umožniť členským 
štátom posúdiť najlepší spôsob prideľovania zdrojov. Tým sa zabráni tomu, aby sa zdroje, 
ktoré sú už viazané na iné dôležité projekty, prerozdelili na činnosti FST, čo by mohlo priniesť 
nežiaduce dôsledky.

Pozmeňujúci návrh 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a zo zdrojov 
prevedených v súlade s článkom [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST sa minimálne 
rovná polovici sumy podpory z FST na 
túto prioritu, nesmie však presiahnuť 
trojnásobok tejto sumy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od odseku 1 tohto článku sa 
všetky alebo časť zdrojov prevedených z 
EFRR a z ESF+ na prioritu FST môžu 
naprogramovať aj pre iné regióny a/alebo 
územia, než sú najviac postihnuté územia, 
a to pod podmienkou, že podporované 
činnosti:
– priamo súvisia so špecifickým cieľom 
FST stanoveným v článku 2 a prispievajú 
k realizácii plánov spravodlivej 
transformácie územia vytvorených v 
súlade s článkom 7, a
– sú uvedené v článku 4 ods. 2 a
– sú priamo spojené s činnosťami, ktoré 
využívajú identifikované najviac 
postihnuté územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
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Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Fungovanie Fondu na spravodlivú 
transformáciu by sa malo riadiť rovnakou 
zásadou intenzity pomoci, aká bola prijatá 
balíkom EIB týkajúcim sa energetickej 
transformácie.  Oprávnené projekty 
financované z Fondu na spravodlivú 
transformáciu, ktoré prispievajú k 
špecifickému cieľu stanovenému v článku 
2, môžu využívať až 75 % relevantných 
nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlá intenzity pomoci prijaté v rámci balíka Európskej investičnej banky týkajúceho sa 
energetickej transformácie by sa mali použiť pre FST, a to v záujme konzistentnosti a zvýšenia 
účinnosti fondu. To by malo umožniť, aby maximálna úroveň pomoci zodpovedala maximálnej 
úrovni financovania vo výške 75 %. Pravidlá intenzity pomoci, ktoré sa uvádzajú v politike 
súdržnosti, sa v jednotlivých regiónoch v rámci toho istého členského štátu značne líšia a 
metodika preto môže byť viac vystavená neúmyselným negatívnym dôsledkom.

Pozmeňujúci návrh 643
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Zdroje členských štátov na 
spolufinancovanie plánov spravodlivej 
transformácie územia sú vylúčené z 
výpočtu deficitu Paktu stability a rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)



PE652.418v01-00 28/156 AM\1205769SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Oprávnené projekty financované z 
Fondu na spravodlivú transformáciu, 
ktoré prispievajú k špecifickému cieľu 
stanovenému v článku 2, môžu využívať 
až 80 % relevantných nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 645
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty pripravia spolu so 
všetkými príslušnými úradmi a sociálnymi 
partnermi, najmä na miestnej a 
regionálnej úrovni dotknutých území v 
súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) [nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach], 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov. 
Na určenie cieľových oblastí a rozdelenia 
finančných prostriedkov medzi ne sa 
používajú objektívne a transparentné 
kritériá. Plánmi spravodlivej 
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transformácie sa zabezpečí súlad 
s príslušnými strategickými dokumentmi, 
najmä so stratégiami pre inteligentnú 
špecializáciu (S3), ktoré vymedzujú rámec 
priorít a vykonávacích postupov, s NEKP, 
Európskym pilierom sociálnych práv 
a existujúcimi regionálnymi a miestnymi 
stratégiami.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 646
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením (EÚ) 2016/2066 z 
21. novembra 2016, ktorým sa menia 
prílohy k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o 
zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely.17 
Uvedenými územiami musia byť územia, 
ktoré sú najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
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potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom riadne identifikovať územia zodpovedajúce úrovni 3 spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely musíme použiť najnovšie údaje stanovené v nariadení 
Komisie (EÚ) 2016/2066 z 21. novembra 2016, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS).

Pozmeňujúci návrh 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417alebo ich časti, a to na základe 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
vrátane obcí, ako aj so sociálnymi 
partnermi a prípadne s ústredným 
ministerstvom alebo iným príslušným 
orgánom zabezpečujúcimi dohľad jeden 
alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
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vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby 
a používania fosílnych palív 
a transformačné potreby výrobných 
postupov priemyselných zariadení 
spojených s najvyššími emisiami 
skleníkových plynov. Môžu predstavovať 
širšiu oblasť a presahovať hranice 
oblasti, ktorá je priamo zapojená do 
modernizácie závodu alebo priemyselného 
procesu, a to za predpokladu, že ich 
prepojenie je jasne uvedené v samotnom 
pláne.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie poslednej časti tohto pozmeňujúceho návrhu spočíva v potrebe stanoviť možný 
prípadný nesúlad vzhľadom na účinky územného presahovania.

Pozmeňujúci návrh 648
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, a najvzdialenejšie regióny 
vymedzené článkom 349 ZFEÚ, najmä 
pokiaľ ide o očakávaný zánik pracovných 
miest v oblasti ťažby a používania 
fosílnych palív a transformačné potreby 
výrobných postupov priemyselných 
zariadení spojených s najvyššími emisiami 
skleníkových plynov. Každý 
najvzdialenejší región dostane na základe 
článku 349 ZFEÚ na vykonávanie svojho 
plánu spravodlivej transformácie 
územia dodatočné finančné krytie vo 
výške 30 miliónov EUR.

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
podľa vymedzenia zásadou partnerstva v 
článku 6 nariadenia EÚ .../... [nové 
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jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 650
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Investičné usmernenia navrhnuté 
Európskou komisiou v prílohe D k 
správam o jednotlivých krajinách z roku 
2020 by nemali obmedzovať členské štáty 
pri navrhovaní oblastí a regiónov podpory 
z FST.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť v právomoci členských štátov, aby identifikovali regióny, ktoré by chceli 
podporovať z FST. Členské štáty majú oveľa podrobnejšie poznatky o realite svojich 
regiónov.

Pozmeňujúci návrh 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

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

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území, ako 
aj miestnymi aktérmi, jeden alebo viacero 
plánov spravodlivej transformácie územia, 
ktoré pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/2014 alebo ich časti, a 
to na základe vzoru uvedeného v prílohe II. 
Uvedenými územiami musia byť územia, 
ktoré sú najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov. 
Plán spravodlivej transformácie územia 
musí byť v súlade s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050 a s 
čiastkovými cieľmi na rok 2030, a 
obsahuje konkrétny plán na postupné 
ukončenie uhoľných činností a ďalších 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

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

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

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

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

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 654
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 655
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovniam 1, 2 alebo 3 
nomenklatúry územných jednotiek pre 
štatistické účely (ďalej len „regióny na 
úrovni NUTS 1“, „regióny na úrovni 
NUTS 2“, „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 656
Nora Mebarek

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
potreby v oblasti adaptácie a očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby bola podpora z FST spravodlivá a transparentná, regionálne, miestne a mestské 
orgány verejnej moci, odborové zväzy, zamestnávatelia, mimovládne organizácie a iné 
subjekty občianskej spoločnosti podporujúce otázky, ako sú sociálne začlenenie, rodová 
rovnosť a nediskriminácie, musia byť zapojení do všetkých fáz plánovania, realizácie a 
monitorovania plánov spravodlivej transformácie územia. Okrem toho by sa zameranie 
sociálneho cieľa FST malo posúdiť aj z hľadiska dekarbonizácie pracovných miest, a nielen z 
hľadiska rušenia pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 658
Hannes Heide

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu a jeho dôsledkami 
na pracovný trh, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 659
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Orgány členských štátov pripravia 
spolu s príslušnými partnermi dotknutých 
území v súlade s článkom [6] nariadenia 
[nariadenie o spoločných ustanoveniach] 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
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zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 660
Álvaro Amaro

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 661
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o 

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

zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 662
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 663
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 664
Krzysztof Hetman

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

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

1. Členské štáty pripravia v úzkej 
spolupráci s príslušnými úradmi 
dotknutých území jeden alebo viacero 
plánov spravodlivej transformácie územia, 
ktoré pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území zodpovedajúcich 
úrovni 2 alebo 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 2“ alebo 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 665
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi dôsledkami 
na zamestnanosť, hospodárskymi a 
sociálnymi dôsledkami prechodu, najmä 
pokiaľ ide o zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 667
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 668
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 2 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 2“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

In line with Article 7(2)a, such plans should contain a description of the transition process at 
national level towards a climate-neutral economy, including a timeline for key transition steps 
which are consistent with the latest version of the National Energy and Climate Plan (NECP). 
It has to be noted that the preparation of the NECP is a central competence. Thus, given the 
fact that the national government leads the development of NECP projects, and has the 
benefit of the oversight of regional transformation challenges, it may materialise this 
knowledge in governing the Just Transition Plans. Given the short timeline from the onset to 
implementation of this Regulation, as well as the two-year cycles of NECPs, the most efficient 
(also time-wise) and coherent approach may be to leave the coordination of these overlapping 
processes with the central government.

Pozmeňujúci návrh 669
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 2 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 2“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
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potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 670
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o 
zostavení spoločnej nomenklatúry 

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

územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 672
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Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Plán spravodlivej transformácie 
územia sa konzultuje s partnermi. Pred 
predložením Komisii ho schvaľuje 
monitorovací výbor. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 673
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Členské štáty predložia 
monitorovaciemu výboru a Komisii 
výročnú správu o pokroku vo vykonávaní 
plánu spravodlivej transformácie územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 674
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán spravodlivej transformácie 
územia obsahuje tieto prvky:

2. Plán spravodlivej transformácie 
územia môže obsahovať viacero 
doplňujúcich prvkov, ako sú:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 675
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Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis prechodu na vnútroštátnej 
úrovni ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu, ktoré je plne 
založené na energii z obnoviteľných 
zdrojov, je energeticky efektívne a je 
zamerané na dosiahnutie uhlíkovej 
neutrality do roku 2040, s podrobným a 
presným časovým 
harmonogramom kľúčových krokov 
transformácie – vrátane dátumov 
postupného ukončovania využívania 
fosílnych palív a postupného vyraďovania 
z prevádzky príslušných zariadení –, ktoré 
sú v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“) a všetkými odporúčaniami 
Európskej komisie a súvisiacou 
dlhodobou stratégiou;

Or. en



PE652.418v01-00 56/156 AM\1205769SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 677
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni do roku 2040 vrátane časového 
harmonogramu kľúčových krokov 
transformácie, ako sú vyradenie zariadení 
na fosílne palivá z prevádzky a dátumy 
postupného úplného vyradenia, vrátane – 
v prípadoch, keď je používané uhlie –, 
postupného ukončenia využívania uhlia 
do roku 2030, ktoré sú v súlade 
s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“) a s európskym právnym 
predpisom v oblasti klímy [2020/...];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni vrátane časového harmonogramu 
kľúčových krokov transformácie, s cieľom 
splniť klimatické ciele EÚ v roku 2030 a 
dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2050, – vrátane časového harmonogramu 
postupného ukončenia činností závislých 
od fosílnych palív –, ktoré sú v súlade s 
poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 679
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni do roku 2040 vrátane časového 
harmonogramu kľúčových krokov smerom 
k dosiahnutiu klimatických cieľov Únie 
do roku 2030 uvedených v článku 2 ods. 
11 nariadenia (EÚ) 2018/1999, vrátane 
právne záväzného dátumu postupného 
ukončenia, ktorý je v súlade s poslednou 
verziou národného energetického a 
klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 680
Nora Mebarek

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni do roku 2040 vrátane časového 
harmonogramu kľúčových krokov smerom 
k dosiahnutiu klimatických cieľov EÚ 
uvedených v článku 2 ods. 11 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999 a dosiahnutiu klimatickej 
neutrality do roku 2050 – vrátane 
časového harmonogramu postupného 
ukončenia činností závislých od fosílnych 
palív –, ktoré sú v súlade s poslednou 
verziou národného energetického a 
klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);
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Or. en

Odôvodnenie

Keďže plány spravodlivej transformácie územia musia byť v súlade s národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, je dôležité zabezpečiť, aby nemali prospech z účinkov 
mŕtvej váhy využívaním NEKP vypracovaných v minulom kontexte, keď sa nezohľadňovali 
zvýšené ambície EÚ v oblasti klímy. 

Pozmeňujúci návrh 681
Tom Berendsen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis prechodu na vnútroštátnej 
úrovni k dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti 
klímy do roku 2030 stanoveného v článku 
2 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2018/1999 a k 
dosiahnutiu klimaticky neutrálneho 
hospodárstva do roku 2050 vrátane 
časového harmonogramu kľúčových 
krokov transformácie, ktoré sú v súlade s 
poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 682
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni vrátane časového 
harmonogramu kľúčových krokov 
transformácie k dosiahnutiu cieľa Únie v 
oblasti klímy do roku 2030 a k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 
2050, ktoré sú v súlade s poslednou 
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verziou národného energetického a 
klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 684
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 685
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Na jednej strane sú členské štáty povinné zaslať konečnú verziu národného energetického a 
klimatického plánu do konca roka 2019, na strane druhej sa návrh nariadenia o Fonde na 
spravodlivú transformáciu uverejnil v januári. Zmeny v konečnej verzii NEKP spôsobia 
oneskorenie vykonávania programov podporovaných prostriedkami z Fondu na spravodlivú 
transformáciu.
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Pozmeňujúci návrh 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) odôvodnenie určenia území, ktoré 
sú označené ako najviac postihnuté 
procesom transformácie uvedeným v 
písmene a) a ktoré majú získať podporu z 
FST v súlade s odsekom 1 vrátane 
ukazovateľov, ako sú miera 
nezamestnanosti, miera vyľudňovania, 
ako aj predchádzajúce úsilie vynaložené 
na tomto území na podporu 
dekarbonizácie kľúčových sektorov a 
činností;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) odôvodnenie určenia území, ktoré 
sú označené ako najviac postihnuté 
procesom transformácie uvedeným v 
najnovšej verzii národného energetického 
a klimatického plánu (NEKP) a ktoré 
majú získať podporu z FST v súlade s 
odsekom 1;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 690
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 691
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 692
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) jasný záväzok k sociálne 
spravodlivej ekologickej transformácii pri 
vykonávaní Parížskej dohody;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 693
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) jasný záväzok k cieľu dosiahnuť 
klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050 a 
splniť ciele zníženia do roku 2030;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 

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

čelia najviac postihnuté územia a odvetvia, 
vrátane sociálneho, hospodárskeho a 
environmentálneho vplyvu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom 
sa určí potenciálny počet dotknutých 
pracovných miest a zaniknutých 
pracovných miest, počet zrušených 
podnikov a očakávané straty príjmov, 
potreby a ciele rozvoja, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
transformáciou energeticky a uhlíkovo 
intenzívneho priemyslu a 
poľnohospodárstva v záujme dosiahnutia 
klimatickej neutrality v súlade s cieľom 
obmedziť globálne oteplenie pod 1,5 °C, s 
upúšťaním od využívania fosílnych palív 
a ukončením činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov 
na týchto územiach;

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa zvážiť zohľadnenie takých ukazovateľov, ako je očakávaná strata príjmov alebo 
počet zrušených podnikov, ako aj straty pracovných miest, pretože odvetvia s najväčšou 
spotrebou energie zvyčajne vykazujú veľmi vysoký podiel kapitálu a pracovnej sily, ktorý by 
mohol viesť k (relatívne) nízkej intenzite práce v príjmoch alebo produkcii alebo pridanej 
hodnote.

Pozmeňujúci návrh 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) posúdenie vplyvu výziev 
vyplývajúcich z transformácie, ktorým 
čelia najviac postihnuté územia, vrátane 
sociálneho, hospodárskeho a 
environmentálneho vplyvu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo;
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do roku 2030 a súvisia s transformáciou 
alebo ukončením činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov 
na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa zohľadnia miery 
nezamestnanosti a určí potenciálny počet 
dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, hustota 
obyvateľstva, úroveň vyľudňovania v 
posledných desiatich rokoch, potreby a 
ciele rozvoja a územnej súdržnosti, ktoré 
sa majú dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
transformáciou alebo ukončením činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 697
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 

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

vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest 
a zaniknutých pracovných miest, potrieb 
a cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť 
do roku 2030 a súvisia s transformáciou 
priemyslu a poľnohospodárstva s 
vysokými emisiami uhlíka, s upúšťaním 
od využívania fosílnych palív a ukončením 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 698
Nora Mebarek

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Postupné ukončenie činností závislých od fosílnych palív a/alebo očakávaný stupeň 
dekarbonizácie by sa mali odraziť v obsahu fondu, aby sa zabezpečilo monitorovanie cieľov a 
výsledkov zásahov a konzistentnosť medzi nimi.
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Pozmeňujúci návrh 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



PE652.418v01-00 68/156 AM\1205769SK.docx

SK

Or. it

Pozmeňujúci návrh 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 702
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 703
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 704
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 

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

vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny 
počet dotknutých pracovných miest 
a zaniknutých pracovných miest, potrieb 
a cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť 
do roku 2030 a súvisia s transformáciou 
alebo ukončením činností spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov 
na týchto územiach, a výzvy týkajúce sa 
energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 705
Álvaro Amaro

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 706
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 707
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 708
Niklas Nienaß

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 710
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. sl
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Pozmeňujúci návrh 711
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) jasný cieľ týkajúci sa očakávaného 
zníženia emisií skleníkových plynov, 
dekarbonizácie, zlepšenia energetickej 
efektívnosti alebo zvýšenia využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov v 
príslušnom regióne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 715
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 716
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

pozostávajúcich z dohôd o partnerstve, 
plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov v súlade s delegovaným 
nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 
7. januára 2014 o európskom kódexe 
správania pre partnerstvo v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 717
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z komplexných dohôd o 
spolupráci, v súlade so zásadou 
viacúrovňového riadenia a prístupom 
zdola nahor, plánovaných monitorovacích 
a hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 718
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 719
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) opis mechanizmov riadenia 
pozostávajúcich z dohôd o partnerstve 
a zoznam zapojených partnerov 
uvedených v odseku 3, plánovaných 
monitorovacích a hodnotiacich opatrení 
a zodpovedných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 720
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 721
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



AM\1205769SK.docx 77/156 PE652.418v01-00

SK

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

g) opis typu plánovaných operácií a 
ich očakávaný prínos, pokiaľ ide o 
zmiernenie vplyvu transformácie a analýza 
nákladov a prínosov preukazujúca 
pridanú hodnotu investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 722
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) opis typu plánovaných operácií a 
ich očakávaný prínos, pokiaľ ide o 
zmiernenie sociálnych, ekonomických, 
energeticko-bezpečnostných a 
environmentálnych vplyvov transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 723
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Veľké podniky sú najväčšími zamestnávateľmi v odvetviach hospodárstva, ktoré sa 
transformujú. Nemali by existovať žiadne povinnosti uvádzať v plánoch spravodlivej 
transformácie územia vyčerpávajúci zoznam operácií a podnikov, ktoré nie sú MSP. Potreby 
postihnutých regiónov sa neustále menia, nie je možné stanoviť ich dopredu.  Každá zmena 
plánov spravodlivej transformácie územia prináša dodatočnú administratívnu záťaž, ktorá by 
sa mala odstrániť tým, že sa umožní väčšia flexibilita.

Pozmeňujúci návrh 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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očakávaný počet pracovných miest 
vytvorených v prípade neuskutočnenia 
investície;

Or. en

Odôvodnenie

The wording about the possibility for projects put forward by enterprises bigger than SMEs to 
be considered under the JTF does not provide clear signals for the right investments to be 
made in the needed areas. Large enterprises are the biggest employers in transforming 
sectors of the economy. There should be no obligation to state an exhaustive list of operations 
and enterprises other than SMEs in the territorial just transition plans. The needs of affected 
regions change continuously, it is impossible to set them ex ante. Any change in the territorial 
just transition plans brings additional administrative burdens, which should be eliminated by 
allowing for more flexibility.

Pozmeňujúci návrh 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú mikropodniky a MSP, vyčerpávajúci 
zoznam takýchto operácií a podnikov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 728
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 729
Stelios Kympouropoulos

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú MSP, zoznam takýchto podnikov a 
odôvodnenie potreby takejto podpory, 
ktoré preukazuje potrebu chrániť počet 
pracovných miest; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 731
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 732
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 733
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Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, orientačný zoznam 
operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k úrovni 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES;
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pracovných miest;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, odôvodnenie, že 
prispievajú k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, a to za 
predpokladu, že sú potrebné na ochranu 
počtu pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 736
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a vedú k 

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

podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice 
2003/87/ES, a to za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 739
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

j) synergia a komplementarita s inými 
programami Únie a takisto súdržnosť s 
piliermi Mechanizmu spravodlivej 
transformácie s cieľom riešiť 
identifikované rozvojové potreby a 
uľahčiť bezproblémové financovanie 
nových udržateľných energetických 
systémov, ktoré presahujú identifikované 
územie zahrnuté do tohto plánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 740
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

j) synergia a komplementarita s inými 
programami Únie a piliermi Mechanizmu 
spravodlivej transformácie a s 
príležitosťami na financovanie v rámci 
Fondu InvestEU a modernizačného 
fondu, s cieľom riešiť identifikované 
rozvojové potreby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 741
Erik Bergkvist
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

j) synergia a komplementarita s inými 
programami Únie a piliermi Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, a v prípade 
potreby aj s modernizačným fondom, 
s cieľom riešiť identifikované rozvojové 
potreby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 742
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 743
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

j) synergia a komplementarita s inými 
relevantnými programami Únie s cieľom 
riešiť identifikované rozvojové potreby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) synergia a komplementarita s 
plánovanou podporou z iných pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 745
Pascal Arimont

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) synergia a komplementarita s 
plánovanou podporou z iných pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 746
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o investície, na ktoré sa 
vzťahujú písmená h) a i), môžu sa 
podporiť len tie, ktoré sú zahrnuté do 
plánu spravodlivej transformácie územia 
schváleného Komisiou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Na príprave a implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú príslušní partneri v súlade 
s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach]. 
Riadiace orgány vykonávajúce FST 
koordinujú svoju činnosť s 
vykonávajúcimi partnermi a prípadne s 
finančnými partnermi v rámci ostatných 
pilierov FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 748
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Počas prípravy a implementácii 
plánov spravodlivej transformácie územia 
členské štáty zabezpečujú zmysluplnú, 
inkluzívnu a prístupnú účasť sociálnych 
partnerov a organizácií občianskej 
spoločnosti a ďalších príslušných 
partnerov v súlade s článkom [6] 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 749
Maria Spyraki

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

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

3. Na príprave a implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú príslušní partneri v súlade s 
článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach] a 
skupina EIB, a to v rozsahu, ktorý je 
relevantný vzhľadom na jej úlohu v rámci 
ďalších pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 750
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Na príprave, implementácii a 
monitorovaní plánov spravodlivej 
transformácie územia sa zúčastňujú 
príslušní partneri v súlade s článkom [6] 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach], najmä 
zástupcovia miestnych a regionálnych 
samospráv, kde budú implementované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 752
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiace orgány vykonávajúce FST 
koordinujú svoju činnosť s 
vykonávajúcimi partnermi a prípadne s 
finančnými partnermi v rámci ostatných 
pilierov FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 753
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové nariadenie o spoločných 
ustanoveniach], s príslušnými stratégiami 
pre inteligentnú špecializáciu, NEKP 
a Európskym pilierom sociálnych práv. 
Musia tiež poskytovať informácie 
týkajúce sa ďalších pilierov Mechanizmu 
spravodlivej transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 754
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Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 755
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 756
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 757
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak si revízia národného energetického a 
klimatického plánu podľa článku 14 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 vyžaduje 
revíziu plánu spravodlivej transformácie 
územia, táto revízia sa vykoná v rámci 
procesu preskúmania v polovici obdobia v 
súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 
[nové VN].

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 759
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak si revízia národného energetického a 
klimatického plánu podľa článku 14 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 vyžaduje 
revíziu plánu spravodlivej transformácie 
územia, táto revízia sa vykoná v rámci 
procesu preskúmania v polovici obdobia v 
súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) [nové 
VN].

Ak si revízia národného energetického a 
klimatického plánu podľa článku 14 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 vyžaduje 
revíziu plánu spravodlivej transformácie 
územia, táto revízia sa vykoná v rámci 
procesu preskúmania v polovici obdobia v 
súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) [nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach]. 
Plány spravodlivej transformácie územia 
a korešpondencia medzi orgánmi 
členských štátov a Komisiou týkajúca sa 
týchto plánov musí byť verejne prístupná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak si revízia národného energetického a 
klimatického plánu podľa článku 14 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 vyžaduje 
revíziu plánu spravodlivej transformácie 
územia, táto revízia sa vykoná v rámci 
procesu preskúmania v polovici obdobia v 
súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 
[nové VN].

Plán spravodlivej transformácie územia sa 
môže revidovať iba na základe 
opodstatnených dôvodov, ktoré môžu 
zahŕňať revíziu národného energetického 
a klimatického plánu. 

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak si revízia národného energetického a 
klimatického plánu podľa článku 14 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 vyžaduje 
revíziu plánu spravodlivej transformácie 
územia, táto revízia sa vykoná v rámci 
procesu preskúmania v polovici obdobia v 
súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 
[nové VN].

Revízia plánu spravodlivej transformácie 
územia sa môže vykonať iba v riadne 
odôvodnených prípadoch, a to aj v prípade 
revízie národného energetického a 
klimatického plánu. 

Or. en

Odôvodnenie

Ak existujú spoľahlivé a opodstatnené dôvody na úpravu plánu spravodlivej transformácie 
územia, domnievame sa, že nie je vhodné odkazovať na jediný možný termín na jeho revíziu, 
čiže pri príležitosti preskúmania v polovici trvania.

Pozmeňujúci návrh 762
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Musia tiež poskytovať informácie 
týkajúce sa ďalších pilierov Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, a to 
spôsobom, ktorý je regulovaný v rámci 
príslušných právnych základov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 763
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
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Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Plán spravodlivej transformácie 
územia musí byť v súlade s cieľom 
obmedziť zvýšenie globálnej teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou a zastaviť a zvrátiť stratu 
biodiverzity do roku 2030. Investície v 
rámci plánu nesmú viesť k vzniku 
odkázanosti škodlivej pre životné 
prostredie, a najmä k odkázanosti na 
využívanie činností s vysokými emisiami 
uhlíka. Plán musí ponúkať príležitosti na 
ďalšie posilnenie odolných miestnych 
hospodárstiev, miestnych dodávateľských 
reťazcov a úsilie o premiestnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak chcú členské štáty využiť 
možnosť získať podporu v rámci pilierov 
2 alebo 3 Mechanizmu spravodlivej 
transformácie, plán spravodlivej 
transformácie územia stanoví sektory a 
oblasti, ktoré sa majú podporovať v rámci 
týchto pilierov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 765
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)



AM\1205769SK.docx 97/156 PE652.418v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak chcú členské štáty využiť 
možnosť získať podporu v rámci pilierov 
2 alebo 3 Mechanizmu spravodlivej 
transformácie, plán spravodlivej 
transformácie územia stanoví sektory a 
oblasti, ktoré sa majú podporovať v rámci 
týchto pilierov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 766
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Do plánov spravodlivej 
transformácie územia sa nezahrnú žiadne 
investície do infraštruktúry súvisiacej s 
fosílnymi palivami alebo do ich 
používania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 767
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Monitorovací výbor aspoň raz 
ročne preskúma pokrok pri implementácii 
plánov spravodlivej transformácie územia 
pripravených pre identifikované územia, 
na ktoré sa vzťahuje program.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 768
Hannes Heide

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Mechanizmus núdzovej žiadosti

V prípade udalostí spojených s prechodom 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
ktoré majú krátkodobé a negatívne 
dôsledky pre pracovníkov na 
ktoromkoľvek území členského štátu, 
môže príslušný členský štát požiadať o 
aktiváciu mechanizmu núdzovej žiadosti. 
Členský štát vysvetlí, prečo je podpora 
FST činností v súlade s článkom 4 ods. 2 
priamo spojená s jeho špecifickým 
cieľom, ako sa stanovuje v článku 2, 
odôvodnená s cieľom zmierniť 
krátkodobé a negatívne účinky na 
pracovníkov. Komisia žiadosť preskúma, 
pričom náležite zohľadní jej naliehavosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 769
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Partnerstvo

V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 
.../... [nové nariadenie o spoločných 
ustanoveniach] a s delegovaným 
nariadením (EÚ) č. 240/2014 každý 
členský štát zabezpečí zmysluplnú účasť 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti a iných 
príslušných alebo reprezentatívnych 
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organizácií na plánovaní a vykonávaní 
opatrení podporovaných z FST. Táto 
zmysluplná účasť musí byť inkluzívna a 
prístupná pre všetkých.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Spoločné ukazovatele výstupu a 
výsledku stanovené v prílohe III a ak je to 
riadne odôvodnené v pláne spravodlivej 
transformácie územia, špecifické 
programové ukazovatele výstupu a 
výsledku sa stanovia v súlade s [článkom 
12 ods. 1 druhým pododsekom písmenom 
a)], [článkom 17 ods. 3 písm. d) bodom ii)] 
a [článkom 37 ods. 2 písmenom b)] 
nariadenia (EÚ) [nové VN].

1. Relevantné spoločné ukazovatele 
výstupu a výsledku stanovené v prílohe III 
a ak je to riadne odôvodnené v pláne 
spravodlivej transformácie územia, 
špecifické programové ukazovatele 
výstupu a výsledku sa stanovia v súlade s 
[článkom 12 ods. 1 druhým pododsekom 
písmenom a)], [článkom 17 ods. 3 písm. d) 
bodom ii)] a [článkom 37 ods. 2 písmenom 
b)] nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach].

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme prispôsobiť predpisy o ukazovateľoch predpisom, ktoré sa predpokladajú v 
návrhu nariadenia o EFRR/KF a ESF.

Pozmeňujúci návrh 771
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

2029 sú kumulatívne.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa nášho názoru by sa po preskúmaní v polovici trvania ciele nemali „zmraziť“ . Obdobie 
od preskúmania v polovici trvania do roku 2029 (ciele sú stanovené do roku 2029) je príliš 
dlhé na to, aby boli tieto dôležité prvky operačného programu „zmrazené“.

Pozmeňujúci návrh 772
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 773
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 774
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, 
východiskové hodnoty sa stanovujú na 
nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 
2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 
2029 sú kumulatívne. Po tom, ako Komisia 
schváli žiadosť o zmenu programu 
predloženú podľa článku [14 ods. 2] 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach], sa cieľové 
hodnoty nebudú revidovať v období 
začínajúcom 12 mesiacov po tomto 
schválení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

východiskové hodnoty sa stanovujú na 
nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 
2025 a cieľové hodnoty stanovené na rok 
2029 sú kumulatívne. Po tom, ako Komisia 
schváli žiadosť o zmenu programu 
predloženú podľa článku [14 ods. 2] 
nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach], sa cieľové 
hodnoty nebudú revidovať.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 776
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, 
východiskové hodnoty sa stanovujú na 
nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 
2025 a cieľové hodnoty stanovené na rok 
2030 sú kumulatívne. Po tom, ako Komisia 
schváli žiadosť o zmenu programu 
predloženú podľa článku [14 ods. 2] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], sa cieľové 
hodnoty nebudú revidovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

všetky údaje týkajúce sa daného účastníka 
požadované v súlade s prílohou III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 778
Tonino Picula

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 779
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Mali by sa sprístupniť aj 
ukazovatele rozčlenené podľa pohlavia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

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

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 781
Simone Schmiedtbauer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ukazovatele sú podstatnými prvkami tohto nariadenia, a preto sa domnievame, že delegované 
akty nie sú na ich úpravu vhodné.
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Pozmeňujúci návrh 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podobný návrh bol predložený v návrhu nariadenia o EFRR/KF, a po dôkladnom prerokovaní 
sme sa dohodli, že by mohol viesť k príliš mnohým prekážkam súvisiacim s vykonávaním, a 
preto bol tento návrh vypustený.

Pozmeňujúci návrh 784
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Tento článok sa uplatňuje v plnom 
súlade s právnymi predpismi Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi o 
ochrane údajov, a to bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) 
.../... [nové nariadenie o spoločných 
ustanoveniach].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
1. Zriaďuje sa platforma pre spravodlivú 
transformáciu (ďalej len „platforma“) 
pod dohľadom a priamym riadením 
Európskej komisie s cieľom umožniť 
dvojstrannú a mnohostrannú výmenu 
skúseností a najlepších postupov vo 
všetkých dotknutých odvetviach.
2.  Platforma pozostáva z dvoch častí:
a) technické pracovné skupiny, ktoré 
riešia konkrétne problémy v príslušných 
regiónoch a uľahčujú výmeny skúseností 
a najlepších postupov pri príprave plánov 
spravodlivej transformácie územia a 
jednotlivých činností. Technické pracovné 
skupiny sa zriaďujú podľa operačných 
potrieb FST, pričom sa zohľadňuje 
odvetvové pokrytie podporovaných 
činností.
Technické pracovné skupiny úzko 
spolupracujú s Poradenským centrom 
InvestEU zriadeným v súlade s článkom 
20 nariadenia (EÚ) [nový program 
InvestEU] a príslušnými útvarmi 
Európskej investičnej banky.
b) výročné fórum regiónov zapojených do 
spravodlivej transformácie (ďalej len 
„fórum“), ktorého spoluorganizátorom je 
Európsky výbor regiónov. Fórum umožní 
koordináciu politických usmernení a ich 
transpozíciu do prevádzkových činností 
technických pracovných skupín.
3. Komisia stanoví podrobné opatrenia 
týkajúce sa mechanizmov riadenia, 
členstva, prevádzky a rozpočtu platformy. 
Európsky parlament by mal byť 
pravidelne informovaný o záveroch fóra a 
o ďalších krokoch, ktoré sa majú 
vykonať.
4. Prevádzkové náklady platformy sa 
hradia zo zdrojov technickej pomoci 
podľa článku 3 ods. 2 tretieho pododseku.

Or. en
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Odôvodnenie

Mali by sa doplniť praktické ustanovenia o zriadení platformy pre spravodlivú transformáciu, 
aby sa zabezpečila väčšia jednoznačnosť jej cieľov a fungovania.

Pozmeňujúci návrh 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
1. Zriaďuje sa platforma pre spravodlivú 
transformáciu (ďalej len „platforma“) 
pod dohľadom a priamym riadením 
Komisie s cieľom uľahčiť dvojstrannú a 
mnohostrannú výmenu skúseností a 
najlepších postupov vo všetkých 
dotknutých odvetviach.
2. Platforma pozostáva z dvoch častí:
a) technické pracovné skupiny, ktoré 
riešia konkrétne problémy v príslušných 
regiónoch a uľahčujú výmeny skúseností 
a najlepších postupov pri príprave plánov 
spravodlivej transformácie územia a 
jednotlivých činností. Technické pracovné 
skupiny sa zriaďujú podľa operačných 
potrieb FST, pričom sa zohľadňuje 
odvetvové pokrytie podporovaných 
činností. Technické pracovné skupiny 
úzko spolupracujú s Poradenským 
centrom InvestEU zriadeným v súlade s 
článkom 20 nariadenia (EÚ) [nový 
program InvestEU] a príslušnými útvarmi 
Európskej investičnej banky. 
b) výročné fórum regiónov zapojených do 
spravodlivej transformácie (ďalej len 
„fórum“), ktorého spoluorganizátorom je 
Európsky výbor regiónov. Fórum umožní 
koordináciu politických usmernení a ich 
transpozíciu do prevádzkových činností 
technických pracovných skupín.
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3. Komisia stanoví podrobné opatrenia 
týkajúce sa mechanizmov riadenia, 
členstva, prevádzky a rozpočtu platformy.
4. Prevádzkové náklady platformy sa 
hradia zo zdrojov technickej pomoci 
podľa článku 3 ods. 2 tretieho pododseku.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
1. Zriaďuje sa platforma pre spravodlivú 
transformáciu (ďalej len „platforma“) 
pod dohľadom a priamym riadením 
Komisie s cieľom uľahčiť dvojstrannú a 
mnohostrannú výmenu skúseností a 
najlepších postupov vo všetkých 
dotknutých odvetviach.
2. Platforma pozostáva z dvoch častí:
a) technické pracovné skupiny, ktoré 
riešia konkrétne problémy v príslušných 
regiónoch a uľahčujú výmeny skúseností 
a najlepších postupov pri príprave plánov 
spravodlivej transformácie územia a 
jednotlivých činností. Technické pracovné 
skupiny, ktoré zahŕňajú aj miestne a 
regionálne orgány, sa zriaďujú podľa 
operačných potrieb FST, pričom sa 
zohľadňuje odvetvové pokrytie 
podporovaných činností. 
b) výročné fórum regiónov zapojených do 
spravodlivej transformácie (ďalej len 
„fórum“), ktorého spoluorganizátorom je 
Európsky výbor regiónov. Fórum umožní 
koordináciu politických usmernení a ich 
transpozíciu do prevádzkových činností 
technických pracovných skupín.
3. Komisia stanoví presné pravidlá 
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týkajúce sa mechanizmov riadenia, 
členstva, prevádzky a rozpočtu platformy. 
4. Prevádzka platformy sa financuje zo 
zdrojov technickej pomoci podľa článku 3 
ods. 2 tretieho pododseku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
9 Ak Komisia na základe preskúmania 

záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 

65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 

alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 

[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
9 Ak Komisia na základe preskúmania 

záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 

65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 

alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 

[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 

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

Or. en

Odôvodnenie

Týmto ustanovením obnovujú, rovnako ako v rokoch 2014 – 2020, finančné sankcie za 
nevykonanie ukazovateľov programu. Tento prístup je v rámci nariadenia o spoločných 
ustanoveniach neodôvodnený. Toto ustanovenie je tiež nepochopiteľne obmedzujúce – 
stanovuje možnosť, aby Európska komisia uložila finančnú opravu po skončení obdobia 
oprávnenosti výdavkov pre všetky ukazovatele vymedzené v programe vrátane ukazovateľov 
výstupov a výsledkov. Ak sa ukáže, že vypustenie celého článku 9 nie je možné, je 
opodstatnené vypustiť aspoň „ukazovatele výsledkov“.

Pozmeňujúci návrh 790
Tonino Picula

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
9 Ak Komisia na základe preskúmania 
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záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 

65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 

alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 

[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 

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

Or. en

Odôvodnenie

Táto osobitná povinnosť prekračuje rozsah pravidiel uplatniteľných na všetky ostatné fondy 
podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach a zavádza osobitné povinnosti pre FST. V 
prípade operačných programov na roky 2021 – 2027 sa upustilo od preskúmania výkonnosti s 
finančnými dôsledkami na základe ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh 791
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia môže na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
vykonať finančné opravy v súlade s 
nariadením (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach].
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, vrátane 
ukazovateľov týkajúcich sa zníženia 
emisií skleníkových plynov smerom k 
cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do 
roku 2050 a priebežné ciele na rok 2030, 
môže vykonať finančné opravy podľa 
článku [98] nariadenia (EÚ) [nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach] 
znížením podpory z FST určenej na túto 
prioritu proporcionálne k dosiahnutým 
úspechom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa výrazne nedosiahla 
cieľová hodnota stanovená pre jeden 
alebo viacero ukazovateľov výstupu alebo 
výsledku pri zdrojoch FST, mala by 
vykonať finančné opravy podľa článku 
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[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

[98] nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 794
Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
50 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o 
spoločných ustanoveniach] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 795
Tom Berendsen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Týmto ustanovením obnovujú, rovnako ako v rokoch 2014 – 2020, finančné sankcie za 
nevykonanie ukazovateľov programu. Tento prístup je v rámci nariadenia o spoločných 
ustanoveniach neodôvodnený. Toto ustanovenie je tiež nepochopiteľne obmedzujúce – 
stanovuje možnosť, aby Európska komisia uložila finančnú opravu po skončení obdobia 
oprávnenosti výdavkov pre všetky ukazovatele vymedzené v programe vrátane ukazovateľov 
výstupov a výsledkov.

Pozmeňujúci návrh 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vykoná hodnotenie v polovici 
trvania, v ktorom sa zhodnotí zníženie 
emisií skleníkových plynov smerom k 
cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do 
roku 2050 a priebežné ciele na rok 2030, 
ako sa vymedzuje v pláne spravodlivej 
transformácie.  Závažné nedodržanie 
cieľov vymedzených v pláne spravodlivej 
transformácie znamená finančné opravy 
proporcionálne k dosiahnutým výsledkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 799
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančné opravy sa neuplatňujú, ak 
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nesplnenie cieľov vyplýva z pôsobenia 
sociálno-ekonomických alebo 
environmentálnych faktorov, závažných 
zmien v hospodárskych alebo 
environmentálnych podmienkach v 
dotknutom členskom štáte alebo z dôvodov 
vyššej moci, ktoré závažným spôsobom 
ovplyvňujú realizáciu príslušných priorít.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

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

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie článku 10 vyplýva z vypustenia článku 8 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 802
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 803
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 3 a článku 8 ods.4 
sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 804
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 3 a článku 8 ods. 4 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 805
Stelios Kympouropoulos
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 3 a článku 8 ods. 4 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 806
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi, s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a všetkými 
zúčastnenými stranami dotknutých území 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 807
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
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Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3 a článku 8 ods. 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 808
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3 a článku 8 ods. 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 809
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
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Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Členské štáty budú čerpať prechodné 
obdobie do... [jeden rok od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
na prípravu a prijatie plánov spravodlivej 
transformácie územia. Počas uvedeného 
prechodného obdobia sú všetky členské 
štáty plne oprávnené podľa tohto 
nariadenia získať financovanie, ktoré 
Komisia nezohľadňuje pri rozhodovaní o 
zrušení záväzku alebo strate financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 810
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

I. Suma vo výške 6,5 miliardy EUR 
tvorená prostriedkami z Fondu na 
spravodlivú transformáciu sa medzi 
členské štáty delí takto:

Or. en

Odôvodnenie

Prevažná časť zdrojov z FST – 6,5 miliardy EUR – by sa mala alokovať podľa metódy 
výpočtu, ktorú navrhla Komisia. Zvyšná 1 miliarda EUR by sa však mala nasmerovať na tie 
členské štáty, ktoré do roku 2017 dosiahli výrazné zníženie svojich emisií skleníkových plynov 
aspoň o 30 %, čím presiahli cieľovú úroveň 20 % stratégie Európa 2020 o 150 %.

Pozmeňujúci návrh 811
Tamás Deutsch

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

II. Zvyšná 1 miliarda EUR zo zdrojov 
Fondu na spravodlivú transformáciu by 
mala slúžiť ako kompenzačný 
mechanizmus pre členské štáty, ktoré do 
roku 2017 dosiahli aspoň 30 % zníženie 
hrubých emisií skleníkových plynov na 
základe svojich vnútroštátnych inventárov 
v porovnaní s úrovňami emisií z roku 
1990, čím by prekonali cieľ stratégie 
Európa 2020 týkajúci sa znižovania emisií 
minimálne o 150 %. 1 miliarda EUR sa 
rozdelí medzi tieto členské štáty na 
základe pomeru ich hrubých emisií 
skleníkových plynov do roku 2017.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nezohľadňuje predchádzajúce úsilie o zníženie emisií, a tým alokuje nižší 
podiel zdrojov členským štátom, ktorí splnili záväzky včas. Súčasný pozmeňujúci návrh sa 
zameriava na opätovné vyváženie tohto dosť nespravodlivého prvku návrhu. Kompenzačným 
mechanizmom by sa zabezpečili dodatočné zdroje pre deväť členských štátov, z ktorých osem 
patrí k najchudobnejším krajinám v EÚ. Je potrebné poznamenať, že podľa súčasného 
pozmeňujúceho návrhu by sa rozpočtové prostriedky pridelené Poľsku zachovali v 
maximálnej výške 2 miliardy EUR v súlade s prílohou I – odsekom 1 – písm. b).

Pozmeňujúci návrh 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 813
Raffaele Fitto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 25 
%);

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 815
Dimitrios Papadimoulis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 

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

parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 39 
%);

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 3 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 3 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 49 
%);
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_________________ _________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 
33, 4.2.2006, s. 1).

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 817
Stelios Kympouropoulos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou 
(váha 34 %);

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/200628 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 20 
%);

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby 
uhlia, lignitu, roponosnej bridlice a 
rašeliny (váha 25 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

The number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be 
key eligibility criteria. The table with the national allocations circulated by the European 
Commission shows that the suggested methodology could end up prioritising areas that may 
need less external financing compared to those who need it the most. A way to compensate for 
this is to modify the weight for employment in mining and energy use of coal and lignite used 
for the calculation of the financial envelope and increase it from the current value of 25%. 
Such a change would account for the fact that the main aim of the JTF should be easing of the 
transition away from coal in the power sector. The weight of other criteria should be 
recalculated accordingly.

Pozmeňujúci návrh 823
Raffaele Fitto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



AM\1205769SK.docx 131/156 PE652.418v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 24 %);

Or. it

Pozmeňujúci návrh 825
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 40 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 12 %).

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) miera nezamestnanosti v danej 
oblasti (váha 20 %);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 828
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iib) predchádzajúce úsilie o splnenie 
cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia so zreteľom na ich 
hospodársky vplyv a stratu pracovných 
miest (váha 15 %);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) miera vyľudňovania (váha 15 %);

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 830
Raffaele Fitto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iii) zamestnanosť v rámci priemyslu a 
elektrární v regiónoch na úrovni NUTS 2 
zohľadnená na účely bodu i) (váha 35 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 831
Stelios Kympouropoulos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu ako pomer k celkovej 
priemyselnej pracovnej sile každého 
regiónu (váha 33 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 12 %);

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 24 %);

Or. it

Pozmeňujúci návrh 835
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) miera nezamestnanosti, najmä 
medzi mladými ľuďmi a staršími 
pracovníkmi, ktorí sa najťažšie znova 
začleňujú do trhu práce.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 836
Dimitrios Papadimoulis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) miera nezamestnanosti v roku 
2019 v regiónoch, v ktorých sa ťaží alebo 
spaľuje uhlie alebo lignit (váha 10 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 837
Stelios Kympouropoulos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

va) rýchlosť, akou sa členské štáty 
zaväzujú znížiť svoje emisie skleníkových 
plynov z uhlia alebo lignitu, ako sa 
uvádza v príslušných národných plánoch 
v oblasti energetiky a klímy na rok 2030 
(váha 6 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

va) obyvateľstvo, ktoré obýva ostrovné 
alebo odľahlé oblasti a ktoré je odkázané 
na autonómnu výrobu elektriny z 
generátorov fungujúcich na motorovú 
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naftu alebo benzín (váha 2 %);

Or. it

Pozmeňujúci návrh 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

va) hustota obyvateľstva v regiónoch 
na úrovni NUTS 3 identifikovaných v 
plánoch spravodlivej transformácie 
územia.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vb) miera vyľudňovania v regiónoch 
na úrovni NUTS 3 identifikovaných v 
plánoch spravodlivej transformácie 
územia s priemerným poklesom počtu 
obyvateľov vyšším ako 1 % v období rokov 
2010 až 2020; 

Or. es

Odôvodnenie

Osobitné výzvy, ktorým čelia oblasti postihnuté vyľudňovaním, sú uznané v článku 10a 
Oblasti, ktoré čelia prírodným alebo demografickým znevýhodneniam a výzvam pozície 
Európskeho parlamentu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde na roky 2021 – 2017.

Pozmeňujúci návrh 841
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vb) emisie skleníkových plynov z 
námornej a leteckej dopravy, ktoré možno 
znížiť vybudovaním novej železničnej a 
cestnej infraštruktúry na prepojenie 
regiónov alebo ich častí (váha 29 %);

Or. it

Pozmeňujúci návrh 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vc) miera nezamestnanosti na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 844
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR, alebo 5 miliárd EUR pre členský 
štát, ktorý môže prostredníctvom jasných 
ukazovateľov odôvodniť, že má väčší 
podiel zraniteľných regiónov, v ktorých by 
prechod na environmentálne udržateľnú 
energetickú politiku spôsobil hmatateľné 
sociálno-hospodárske riziká na úrovni 
vyššej, ako v iných členských štátoch. 
Sumy presahujúce 2 miliardy EUR na 
členský štát, alebo 5 miliárd pre ťažko 
postihnuté členské štáty, sa proporcionálne 
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prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 847
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy 
EUR a že každý najvzdialenejší región 
(podľa vymedzenia v článku 349 ZFEÚ) 



PE652.418v01-00 140/156 AM\1205769SK.docx

SK

prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

dostane dodatočnú alokáciu vo výške 30 
miliónov EUR. Sumy presahujúce 2 
miliardy EUR na členský štát sa 
proporcionálne prerozdelia na alokácie 
všetkých ostatných členských štátov. 
Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 20 % 
základnej sumy uvedenej v článku 3 ods. 
2. Sumy presahujúce týchto 20 % na 
členský štát sa proporcionálne prerozdelia 
na alokácie všetkých ostatných členských 
štátov. Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

obyvateľa nebude vyššia ako 40 EUR za 
celé obdobie. Sumy 
presahujúce predchádzajúce limity na 
členský štát sa proporcionálne prerozdelia 
na alokácie všetkých ostatných členských 
štátov. Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 20 % 
základnej sumy uvedenej v článku 3 ods. 
2. Sumy presahujúce 20 % základnej sumy 
uvedenej v článku 3 ods. 2 na členský štát 
sa proporcionálne prerozdelia na alokácie 
všetkých ostatných členských štátov. 
Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 20% 
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EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

základnej sumy uvedenej v článku 2 ods. 
2. Sumy presahujúce túto prahovú 
hodnotu na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 852
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 27 % 
základnej sumy uvedenej v článku 3 ods. 
2. Sumy presahujúce týchto 27 % na 
členský štát sa proporcionálne prerozdelia 
na alokácie všetkých ostatných členských 
štátov. Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 853
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 27 % sumy 
uvedenej v článku 3 ods. 2. Presahujúce 
sumy na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
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sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú; sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 32 % 
základnej sumy. Sumy presahujúce 
týchto 32 % na členský štát sa 
proporcionálne prerozdelia na alokácie 
všetkých ostatných členských štátov. 
Podiely členských štátov sa 
zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Odôvodnenie

Väčšie finančné krytie pre FST by malo ísť aj ruka v ruke s vyšším stropom. Strop prijatý na 
účely maximálneho pridelenia finančných prostriedkov pre členský štát nemôže byť 
obmedzený na 2 miliardy EUR, ak je celkový objem prostriedkov vyšší ako 7,5 miliárd.

Pozmeňujúci návrh 855
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 1 miliardu 
EUR. Sumy presahujúce 1 miliardu EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
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členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 3 miliardy 
EUR. Sumy presahujúce 3 miliardy EUR 
na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Or. en

Odôvodnenie

Prahová hodnota pre členský štát by sa mala zvýšiť, pretože celkový rozpočet FST by mal byť 
vyšší.

Pozmeňujúci návrh 857
Raffaele Fitto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) podiely členských štátov 
vyplývajúce z uplatňovania písmena b) sa 
upravia záporne alebo kladne o koeficient, 
ktorý predstavuje 1,5-násobok rozdielu, 
o ktorý HND na obyvateľa daného 
členského štátu (meraný paritou kúpnej 
sily) v období 2018 – 2020 prevyšuje alebo 
nedosahuje priemer HND na obyvateľa 
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štátov EÚ27 (priemer vyjadrený ako 100 
%);

členských štátov EÚ27 (priemer vyjadrený 
ako 100 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 858
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) podiely členských štátov 
vyplývajúce z uplatňovania písmena b) sa 
upravia záporne alebo kladne o koeficient, 
ktorý predstavuje 1,5-násobok rozdielu, o 
ktorý HND na obyvateľa daného členského 
štátu (meraný paritou kúpnej sily) v období 
2018 – 2020 prevyšuje alebo nedosahuje 
priemer HND na obyvateľa členských 
štátov EÚ27 (priemer vyjadrený ako 100 
%);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 859
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) podiely členských štátov 
vyplývajúce z uplatňovania písmena b) sa 
upravia záporne alebo kladne o koeficient, 
ktorý predstavuje 1,75-násobok rozdielu, 
o ktorý HND na obyvateľa daného 
členského štátu (meraný paritou kúpnej 
sily) v období 2015 – 2017 prevyšuje alebo 
nedosahuje priemer HND na obyvateľa 
členských štátov EÚ27 (priemer vyjadrený 
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%); ako 100 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 860
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s navrhovaným vypustením Prílohy I písm. b).

Pozmeňujúci návrh 861
Krzysztof Hetman

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 862
Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena c) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že konečná alokácia z 
FST bude viesť k intenzite pomoci na 
nezamestnanú osobu (meranej na základe 
celkovej populácie členského štátu) vo 
výške aspoň 0,15 EUR počas celého 
obdobia. Sumy, ktoré majú zabezpečiť 
minimálnu intenzitu pomoci, sa 
proporcionálne odpočítajú od alokácií 
všetkých ostatných členských štátov 
okrem tých, pre ktoré bola maximálna 
suma alokácie ohraničená v súlade s 
písmenom b).

Or. en

Odôvodnenie

V členských štátoch s vysokou mierou nezamestnanosti budú mať straty pracovných miest 
oveľa závažnejší vplyv.

Pozmeňujúci návrh 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es
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Odôvodnenie

FST by mala zahŕňať kritérium prideľovania založené na miere nezamestnanosti, aby sa 
zohľadnil nerovnomerný vplyv strát pracovných miest v členských štátoch a regiónoch EÚ. 
Okrem toho by sa malo vylúčiť kritérium intenzity pomoci na obyvateľa, pretože narúša cieľ 
FST.

Pozmeňujúci návrh 864
Raffaele Fitto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena c) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že konečná alokácia z 
FST bude viesť k intenzite pomoci na 
obyvateľa (meranej na základe celkovej 
populácie členského štátu) vo výške 
aspoň 10 EUR počas celého obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena c) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že konečná alokácia z 
FST bude viesť k intenzite pomoci na 
obyvateľa (meranej na základe celkovej 
populácie členského štátu) vo výške 
aspoň 4 EUR počas celého obdobia.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 866
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Sumy presahujúce týchto 27 % na členský 
štát sa proporcionálne prerozdelia na 
alokácie všetkých ostatných členských 
štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s navrhovaným vypustením Prílohy I písm. b).

Pozmeňujúci návrh 867
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) obyvateľstvo, ktoré obýva ostrovné 
alebo horské oblasti odkázané na 
autonómnu výrobu elektriny z 
generátorov fungujúcich na motorovú 
naftu alebo benzín (váha 2 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 868
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknuté členské štáty dostanú špecifickú 
alokáciu pre najvzdialenejšie regióny vo 
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výške 100 miliónov EUR.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Referencia: článok 7 ods. 2 písm. b) Odkaz: článok 7 ods. 2 písm. b)
1.2 Identifikácia území, ktoré budú podľa 
očakávaní najviac postihnuté, a 
odôvodnenie tohto výberu spolu so 
zodpovedajúcim odhadom vplyvov na 
hospodárstvo a zamestnanosť na základe 
poslednej verzie NEKP.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 871
Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2 Identifikácia území, ktoré nedávno 
boli alebo podľa očakávaní budú najviac 
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postihnuté, a odôvodnenie tohto výberu 
spolu so zodpovedajúcim odhadom 
vplyvov na hospodárstvo a zamestnanosť 
na základe náčrtu uvedeného v oddiele 1.1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie pre každé identifikované 
územie

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 873
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2.1 Posúdenie hospodárskeho, 
sociálneho a územného vplyvu prechodu 
na klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, ktoré je v plnom rozsahu 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, v ktorom sa veľmi efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré 
dosiahne uhlíkovú neutralitu do roku 
2040 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 874
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Niklas Nienaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2.1 Posúdenie hospodárskeho, 
sociálneho a územného vplyvu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a boj 
proti energetickej chudobe

Or. en

Pozmeňujúci návrh 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2. Potreby a ciele rozvoja do roku 
2030 v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality

2.2 Potreby a ciele rozvoja do roku 
2030 v rámci určeného územia v záujme 
splnenia záväzku členských štátov 
obmedziť zvýšenie globálnej teploty na 1,5 
°C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou

Or. en

Pozmeňujúci návrh 876
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2. Potreby a ciele rozvoja do roku 
2030 v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality

2.2 Potreby a ciele rozvoja do roku 
2030 v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality a boj proti energetickej chudobe

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 877
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2. Potreby a ciele rozvoja do roku 
2030 v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality

2.2 Potreby a ciele rozvoja do roku 
2030 v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality do roku 2050

Or. en

Pozmeňujúci návrh 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Príloha II – podbod 2 – bod 2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3. Súlad s inými národnými, 
regionálnymi alebo územnými stratégiami 
a plánmi

vypúšťa sa

Referencia: článok 7 ods. 2 písm. e)
Textové pole [6000]
– stratégie pre inteligentnú špecializáciu,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3. Súlad s inými národnými, 
regionálnymi alebo územnými stratégiami 
a plánmi

vypúšťa sa
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Referencia: článok 7 ods. 2 písm. e)
Textové pole [6000]
– stratégie pre inteligentnú špecializáciu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 880
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3. Súlad s inými národnými, 
regionálnymi alebo územnými stratégiami 
a plánmi

2.3. Súlad s inými príslušnými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi

Or. en

Pozmeňujúci návrh 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Referencia: článok 7 ods. 2 písm. h) Odkaz: článok 7 ods. 2 písm. h)
Vyplniť len v prípade, ak sa podpora 
poskytuje na produktívne investície 
podnikom, ktoré nie sú mikropodnikmi 
ani MSP:
– úplný zoznam týchto operácií a 
podnikov a pre každú operáciu a podnik 
odôvodnenie potreby takejto podpory

Or. it

Pozmeňujúci návrh 882
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.4 – odsek 3:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Referencia: článok 7 ods. 2 písm. i) vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Referencia: článok 7 ods. 2 písm. i) Odkaz: Článok 7 ods. 2písmenoi)

Vyplniť len v prípade, ak sa podpora 
poskytuje na investície na zníženie emisií 
skleníkových plynov z činností uvedených 
v prílohe I k smernici 2003/87/ES:
– vyčerpávajúci zoznam operácií, ktoré sa 
majú podporiť, a odôvodnenie, že 
prispievajú k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov na úroveň nižšiu ako príslušné 
referenčné hodnoty používané na 
bezodplatné prideľovanie podľa smernice 
2003/87/ES

Or. it

Pozmeňujúci návrh 884
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Príloha III – podnadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. es

Odôvodnenie

Ukazovatele výkonnosti nezávisia len od intervencií, ale aj od ďalších faktorov.


