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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

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

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

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

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

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na 
spravodlivú transformáciu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Parlament a Radu (COM(2020)0022) a na zmenený 
návrh COM(2020)0460,

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 ods. 3 a článok 332 ods. 1 písm. a) 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C9-0007/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– po porade s Dvorom audítorov,

– po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre hospodárske a menové 
veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0135/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva k 
dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v oznámení o európskom ekologickom 
dohovore11 a je súčasťou investičného 
plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa 
poskytuje vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody, udržiac nárast 
globálnej teploty pod 1,5 °C, cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja a o uplatňovanie 
Európskeho piliera sociálnych práv, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v oznámení o európskom ekologickom 
dohovore11 a je súčasťou investičného 
plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa 
poskytuje vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych, sociálnych  
a environmentálnych nákladov spojených 
s prechodom na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo, v ktorom sa 
akékoľvek zostatkové emisie skleníkových 
plynov kompenzujú rovnocennými 
absorpciami, s prihliadnutím na vplyv 
pandémie COVID-19.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo predstavuje jeden 
z najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne 
a obehové hospodárstvo predstavuje jeden 
z najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
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cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude 
z dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude 
z dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky pre tie regióny, 
ktoré sú v značnej miere závislé od 
fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny na energetické využitie 
alebo od roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi, najmä v prípade 
najvzdialenejších regiónov, vzdialených, 
ostrovných a geograficky znevýhodnených 
oblastí, ako aj oblastí, ktoré majú problém 
s vyľudňovaním, na úkor cieľov sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá, inkluzívna a 
spoločensky prijateľná pre všetkých. Únia, 
členské štáty a ich regióny preto musia od 
začiatku zohľadniť jej hospodárske, 
sociálne a environmentálne dôsledky a 
zaviesť všetky možné nástroje na 
zmiernenie nepriaznivých dôsledkov. 
Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti 
dôležitú úlohu, aby sa zabezpečilo, že sa 
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na nikoho nezabudne.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych, hospodárskych a 
environmentálnych dôsledkov prechodu 
ku klimatickej neutralite Únie do roku 
2050, najmä na pracovníkov dotknutých 
v rámci tohto procesu, spojením výdavkov 
rozpočtu Únie na klimatické a sociálne 
ciele na regionálnej úrovni a podporou 
udržateľného hospodárstva, ekologických 
pracovných miest a verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť a 
kompenzovať nepriaznivé účinky 
klimatickej transformácie tým, že sa 
podporia najviac postihnuté územia a 
dotknutí pracovníci a bude sa presadzovať 
vyvážená sociálno-ekonomická 
transformácia, ktorou sa bude bojovať 
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transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

proti sociálnej neistote a nestabilnému 
podnikateľskému prostrediu. V súlade so 
špecifickým cieľom FST by akcie 
podporované z FST mali priamo prispievať 
k zmierneniu dôsledkov transformácie, a to 
financovaním diverzifikácie 
a modernizácie miestneho hospodárstva, 
regeneráciou prírodného bohatstva a 
zmiernením negatívnych dôsledkov na 
zamestnanosť a životnú úroveň. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskom 
ekologickom dohovore by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode by mal FST zásadným 
spôsobom prispievať k tomu, aby sa 
uplatňovali opatrenia v oblasti klímy a 
životného prostredia. Zdroje z vlastného 
finančného krytia FST sú doplnkové a 
budú sa poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
30 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje presunuté na dobrovoľnom 
základe z EFRR a ESF+ by sa mohli plne 
podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej 
hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 7
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti. Zriadenie FST by nemalo 
viesť k zníženiu iných kohéznych fondov 
ani k povinným presunom z nich.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia alebo 
donedávna záviseli od fosílnych palív 
alebo priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. FST by sa preto mal vzťahovať na 
všetky členské štáty, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by sa malo 
zameriavať na najviac postihnuté územia 
a malo by odrážať schopnosť členských 
štátov financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite, venujúc osobitnú pozornosť 
najmenej rozvinutým regiónom, 
najvzdialenejším regiónom, horským, 
ostrovným, riedko osídleným, vidieckym, 
vzdialeným a geograficky znevýhodneným 
oblastiam, ktorých nízky počet obyvateľov 
komplikuje uskutočnenie energetického 
prechodu ku klimatickej neutralite, a 
berúc do úvahy východiskovú pozíciu 
každého členského štátu.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych kritérií určiť ročné 
rozdelenie dostupných alokácií pre 
jednotlivé členské štáty v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu.

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych kritérií určiť ročné 
rozdelenie dostupných alokácií pre 
jednotlivé členské štáty v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby obce 
a mestá mali priamy prístup k zdrojom 
FST, ktoré sa im sprístupnia v súlade s 
ich objektívnymi potrebami.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade so záväzkami a prioritami Únie v 
oblasti klímy a životného prostredia a 
v sociálnej oblasti. Do zoznamu investícií 
by sa mali zaradiť tie, ktoré podporujú 
obyvateľstvo, komunity a miestne 
hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné, s 
prihliadnutím na všetky ciele európskej 
zelenej dohody a Európskeho piliera 
sociálnych práv. Financované projekty by 
mali prispievať k postupnému a úplnému 
prechodu na udržateľné, klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo bez 
znečisťujúcich látok. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
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zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení kvalifikovanej 
zamestnanosti a predchádzaní zhoršovaniu 
životného prostredia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať aj činnostiam, ktorými 
sa podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie, 
pripojiteľnosti a inteligentnej a 
udržateľnej mobility, a to za predpokladu, 
že takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu, pričom sa 
zohľadnia hospodárske, sociálne a 
energetické charakteristiky každého 
členského štátu. Význam kultúry, 
vzdelávania a budovania komunity 
z hľadiska procesu prechodu by sa mal 
naplniť aj podporou činností, ktoré sa 
zaoberajú baníckym dedičstvom.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu a 
odbornú prípravu pracovníkov a 
uchádzačov o zamestnanie, najmä žien, s 
cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým 
pracovným príležitostiam a získať nové 
kvalifikácie vhodné pre ekologické 
hospodárstvo, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce. Podpora 
sociálnej súdržnosti by mala byť hlavnou 
zásadou pri poskytovaní podpory v rámci 
FST.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
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povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v 
súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) 
ZFEÚ.

povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k vytvoreniu a zachovaniu značného počtu 
pracovných miest. Akékoľvek takéto 
investície by mali byť náležite odôvodnené 
v príslušnom pláne spravodlivej 
transformácie územia, mali by byť 
udržateľné a podľa potreby v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“ a zásadou 
prvoradosti energetickej efektívnosti. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ.

__________________ __________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Podpora produktívnych investícií v 
iných podnikoch než MSP 
prostredníctvom FST by sa mala 
obmedziť na menej rozvinuté a prechodné 
regióny podľa článku 102 ods. 2 
nariadenia č. .../... [nové VN].
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a 
ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade 
s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mohli na dobrovoľnom 
základe posilniť doplnkovým 
financovaním z EFRR a ESF+. Príslušné 
sumy prevedené z EFRR a ESF+ by mali 
byť v súlade s typom operácií stanoveným 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami a s podporou Komisie plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 
tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou a merateľnou 
implementáciou procesu transformácie na 
konkrétnom území s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto 
súvislosti by členské štáty mali vypracovať 
na základe sociálneho dialógu a v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami, v súlade so zásadou partnerstva 
ustanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) 
.../... [nové VN], a s podporou Komisie 
plány spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, a to v súlade s ich 
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ktorá by vychádzala z existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

národnými energetickými a klimatickými 
plánmi a prípadne aj nad rámec týchto 
plánov. Na tento účel by Komisia mala 
zriadiť platformu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorá by vychádzala z 
existujúcej platformy pre transformujúce sa 
uhoľné regióny, aby umožnila dvojstrannú 
a viacstrannú výmenu skúseností, čo sa 
týka získaných ponaučení a najlepších 
postupov vo všetkých postihnutých 
sektoroch.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie cieľov Únie 
v oblasti klímy do roku 2030 a klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050, 
najmä pokiaľ ide o konverziu alebo 
uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe 
fosílnych palív alebo iným činnostiam 
spojeným s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, pričom by sa mali 
zachovať a rozšíriť príležitosti 
zamestnania na postihnutých územiach, 
aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu. 
Mali by sa zohľadniť priťažujúce faktory, 
akými sú miery nezamestnanosti a trendy 
vyľudňovania. Uvedené územia by mali 
byť presne vymedzené a zodpovedať 
regiónom na úrovni NUTS 3 alebo by mali 
byť ich súčasťou. V plánoch by mali byť 
podrobne opísané výzvy, potreby a 
príležitosti týchto území a mali by sa určiť 
typy operácií potrebných na zabezpečenie 
súdržného rozvoja hospodárskych činností 
odolných proti zmene klímy, ktoré sú 
zároveň v súlade s transformáciou na 
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schvaľuje Komisia. klimatickú neutralitu a s cieľmi Európskej 
zelenej dohody. Finančnú podporu z FST 
by mali dostávať len investície, ktoré sú v 
súlade s plánmi transformácie. Plány 
spravodlivej transformácie územia by mali 
byť súčasťou programov (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo 
FST), ktoré schvaľuje Komisia.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť obyvateľstvo, 
hospodárstvo a životné prostredie území, 
ktoré čelia hospodárskej a sociálnej 
transformácii, pri ich prechode na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť len na úrovni 
členských štátov. Hlavnými dôvodmi 
v tejto súvislosti sú na jednej strane 
rozdiely medzi úrovňou rozvoja rôznych 
území a zaostávanie najviac 
znevýhodnených území, ako aj obmedzené 
finančné zdroje členských štátov a území, 
a na druhej strane potreba jednotného 
implementačného rámca, ktorý zahŕňa 
niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného 
riadenia, a zabezpečenie dodržiavania 
vysokých sociálnych a environmentálnych 
noriem a podpora účasti pracovníkov. 
Keďže tieto ciele možno lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh 18
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory 
územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-
ekonomickým výzvam vyplývajúcim z 
procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory 
obyvateľom, hospodárstvu a životnému 
prostrediu území, ktoré čelia vážnym 
sociálno-ekonomickým výzvam 
vyplývajúcim z procesu prechodu smerom 
k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti 
energetiky a klímy do roku 2030 a 
klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie 
do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom, ľuďom, 
podnikom a iným zainteresovaným 
stranám riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a jeho 
dôsledky na zamestnanosť do roku 2050 
a dosiahnuť priebežné ciele pre rok 2030 
v súlade s cieľmi Parížskej dohody“.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zdroje FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu, 
ktoré sú k dispozícii na rozpočtový 

2. Zdroje FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu, 
ktoré sú k dispozícii na rozpočtový 
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záväzok na roky 2021 – 2027, predstavujú 
11 270 459 000 EUR v bežných cenách, 
pričom táto suma môže byť navýšená 
o dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie a o iné zdroje v súlade 
s uplatniteľným základným aktom.

záväzok na roky 2021 – 2027, predstavujú 
25 358 532 750 EUR v cenách roku 2018 
(„istina“) a nebudú výsledkom presunu 
zdrojov z iných fondov EÚ, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie EÚ .../... [nové VN]. 
Istina môže byť navýšená o dodatočné 
zdroje alokované v rozpočte Únie a o iné 
zdroje v súlade s uplatniteľným základným 
aktom.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ročné rozdelenie sumy uvedenej v 
odseku 1 členskými štátmi sa zahrnie do 
rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 3 
ods. 3 v súlade s metodikou stanovenou v 
prílohe I.

3. Na žiadosť členského štátu sa 
suma uvedená v prvom pododseku odseku 
1 tohto článku poskytne aj na roky 2025 – 
2027. Na každé obdobie sa príslušné 
ročné rozdelenia sumy uvedenej v odseku 
1 tohto článku členskými štátmi zahrnú do 
rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 3 
ods. 3 v súlade s metodikou stanovenou v 
prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Mechanizmus ekologického odmeňovania
18 % celkových súm uvedených v prvom 
odseku článku 3 ods. 2 a v prvom 
pododseku článku 3a ods. 1 sa pridelí 
podľa rýchlosti, akou členské štáty znížia 
svoje emisie skleníkových plynov, pričom 
sa vydelia ich najnovším priemerom 
HND.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3c
Osobitné rozpočtové prostriedky pridelené 

najvzdialenejším regiónom a ostrovom
1 % celkových súm uvedených v prvom 
pododseku článku 3 ods. 2 a v prvom 
pododseku článku 3a ods. 1 predstavuje 
osobitné rozpočtové prostriedky pridelené 
ostrovom a 1 % predstavuje osobitné 
rozpočtové prostriedky pre 
najvzdialenejšie regióny, ako sa uvádza 
v článku 349 ZFEÚ, pridelené dotknutým 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 24

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) produktívne a udržateľné 
investície do mikropodnikov a MSP 
vrátane startupov a udržateľného 
cestovného ruchu, ktoré vedú k vytváraniu 
pracovných miest, modernizácii, 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) investície do vytvárania nových 
firiem a rozvoja existujúcich, a to aj 
prostredníctvom podnikateľských 
inkubátorov a konzultačných služieb, ktoré 
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vedú k vytváraniu pracovných miest;

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) investície do sociálnych 
infraštruktúr, ktoré vedú k vytváraniu 
pracovných miest a hospodárskej 
diverzifikácii;

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) investície do výskumných a 
inovačných činností, a to aj na 
univerzitách a vo verejných výskumných 
ústavoch, a podpora transferu pokročilých 
technológií pripravených na uvedenie na 
trh;

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry 
zabezpečujúcich cenovo dostupnú čistú 
energiu a jej systémy, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
energetickej efektívnosti, technológií 
uskladňovania energie a udržateľnej 
energie z obnoviteľných zdrojov, ak to 
vedie k vytváraniu pracovných miest a 
zachovaniu udržateľnej zamestnanosti 
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v značnom rozsahu;

Pozmeňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície do inteligentnej a 
udržateľnej mobility a dopravnej 
infraštruktúry šetrnej k životnému 
prostrediu;

Pozmeňujúci návrh 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) investície do projektov zameraných 
na boj proti energetickej chudobe, najmä 
v oblasti sociálneho bývania, a na 
podporu energetickej efektívnosti, 
klimaticky neutrálneho prístupu a 
diaľkového vykurovania s nízkymi 
emisiami v najviac postihnutých 
regiónoch;

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie, 
digitálnej inovácie a digitálnej 
pripojiteľnosti vrátane digitálneho a 
presného poľnohospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 32
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do zelenej 
infraštruktúry, ako aj do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít a opustených 
priemyselných pozemkov, do projektov na 
zmenu účelu, keď nie je možné uplatniť 
zásadu „znečisťovateľ platí“;

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) vytváranie a rozvoj sociálnych a 
verejných služieb vo verejnom záujme;

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) investície do kultúry, vzdelávania a 
budovania komunít vrátane 
zhodnocovania hmotného a nehmotného 
banského dedičstva a komunitných 
centier;

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikácia a odborná príprava 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie;
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Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta, podpora 
aktívneho starnutia a podpora príjmu pre 
pracovníkov pri zmene pracovného 
miesta;

Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie, najmä žien, osôb so 
zdravotným postihnutím a zraniteľných 
skupín;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Okrem toho sa môžu z FST podporovať 
v menej rozvinutých a prechodných 
regiónoch podľa článku 102 ods. 2 
nariadenia č. .../... [nové VN] produktívne 
investície do iných podnikov než MSP za 
predpokladu, že takéto investície boli 
schválené ako súčasť plánu spravodlivej 
transformácie územia na základe 
informácií požadovaných podľa článku 7 
ods. 2 písm. h). Takéto investície sú 
oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia, na vytváranie 
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transformácie územia. nových pracovných miest, ak sú v súlade 
so sociálnymi cieľmi súvisiacimi 
s vytváraním pracovných miest, rodovou 
rovnosťou a rovnosťou odmeňovania a 
s environmentálnymi cieľmi a ak 
uľahčujú prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a nepodporujú 
premiestnenie, a to v súlade s článkom 60 
ods. 1 nariadenia č. .../... [nové VN].

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/201416, s výnimkou 
prípadov, keď ťažkosti vyplývajú 
z procesu energetickej transformácie 
alebo keď ťažkosti začali po 15. februári 
2020 a vyplývajú z krízy spôsobenej 
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pandémiou COVID-19;

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

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

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, dopravou, distribúciou, 
skladovaním alebo spaľovaním fosílnych 
palív, pokiaľ nie sú v súlade s odsekom 
1a;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) investície do širokopásmovej 
infraštruktúry v oblastiach, v ktorých trh 
poskytuje zákazníkom rovnocenné 
riešenia v podmienkach hospodárskej 
súťaže;

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) investície do iných podnikov ako 
MSP, ktoré zahŕňajú premiestňovanie 
pracovných miest a výrobných procesov 
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z jedného členského štátu do druhého 
alebo do tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) činnosti v regióne NUTS 2, v 
ktorom sa počas trvania programu 
plánuje otvorenie novej uhoľnej bane, 
lignitovej bane či bane na ťažbu 
roponosnej bridlice alebo poľa na ťažbu 
rašeliny alebo opätovné otvorenie dočasne 
vyradenej uhoľnej bane, lignitovej bane či 
bane na ťažbu roponosnej bridlice alebo 
poľa na ťažbu rašeliny.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek - 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 5 ods. 1 písm. d) 
tohto nariadenia môže Komisia v prípade 
regiónov, ktoré sú vo veľkej miere závislé 
od ťažby a spaľovania čierneho a 
hnedého uhlia, roponosnej bridlice alebo 
rašeliny, schváliť plány spravodlivej 
transformácie územia, ktoré zahŕňajú 
investície do činností súvisiacich so 
zemným plynom za predpokladu, že takéto 
činnosti možno označiť za 
environmentálne udržateľné v súlade 
s článkom 3 nariadenia (EÚ) č. .../2020 
[taxonómia] a spĺňajú tieto kumulatívne 
podmienky:
a) používajú sa ako premosťujúca 
technológia nahrádzajúca čierne a hnedé 
uhlie, rašelinu alebo roponosnú bridlicu;
b) sú v medziach udržateľnej 
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dostupnosti alebo sú zlučiteľné s 
využívaním čistého vodíka, bioplynu a 
biometánu;
c) prispievajú k plneniu 
environmentálnych cieľov Únie v oblasti 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
ňu, a to urýchlením úplného postupného 
ukončenia využívania čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice;
d) prinášajú výrazné zníženie emisií 
skleníkových plynov a znečistenia 
ovzdušia a zvyšujú energetickú účinnosť;
e) prispievajú k riešeniu energetickej 
chudoby;
f) nebránia rozvoju obnoviteľných 
zdrojov energie na príslušných územiach 
a sú v súlade a v súčinnosti s následným 
využívaním obnoviteľných zdrojov 
energie.
V riadne odôvodnených prípadoch môže 
Komisia tiež schváliť investície do 
činností, ktoré nie sú oprávnené, v súlade 
s článkom 3 nariadenia (EÚ) č. .../2020 
[taxonómia], ak spĺňajú všetky ostatné 
podmienky stanovené v prvom pododseku 
tohto odseku a členský štát je schopný 
odôvodniť v pláne spravodlivej 
transformácie územia potrebu 
podporovať tieto činnosti a preukazuje 
konzistentnosť týchto činností s cieľmi a 
právnymi predpismi Únie v oblasti 
energetiky a klímy, ako aj s národným 
energetickým a klimatickým plánom 
daného štátu.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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.

Pozmeňujúci návrh 47

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.

Pokiaľ riadne neodôvodní neudelenie 
schválenia, Komisia schváli program, ak 
sú územia, ktoré sú najviac postihnuté 
procesom transformácie a obsiahnuté 
v príslušnom pláne spravodlivej 
transformácie územia, riadne určené a ak 
príslušný plán spravodlivej transformácie 
územia je v súlade s národným 
energetickým a klimatickým plánom 
príslušného členského štátu, s cieľom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2050 a s jeho priebežnými krokmi do roku 
2030 a s Európskym pilierom sociálnych 
práv.

Pozmeňujúci návrh 48

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 EFRR a ESF+ prevedených do 
FST je minimálne jeden a pol násobok 

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty. Tieto zdroje sa 
môžu doplniť zdrojmi prevedenými na 
dobrovoľnom základe v súlade s článkom 
[21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+, ktorá sa 
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sumy podpory z FST na túto prioritu, 
okrem zdrojov uvedených v článku 3a 
ods. 1, no nesmie presiahnuť trojnásobok 
tejto sumy.

má previesť na prioritu FST, nesmie 
presiahnuť 1,5-násobok sumy podpory z 
FST na túto prioritu. Zdroje prevedené z 
EFRR a ESF + zachovávajú svoje 
pôvodné ciele a sú zahrnuté do úrovní 
tematickej koncentrácie EFRR a ESF +.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. FST je určený pre 
najzraniteľnejšie komunity v každom 
regióne, a preto sa na oprávnené projekty 
financované z FST, ktoré prispievajú 
k špecifickému cieľu stanovenému v 
článku 2, vzťahuje spolufinancovanie až 
do výšky 85 % príslušných nákladov.

Pozmeňujúci návrh 50

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. 
868/201417 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 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými miestnymi a regionálnymi 
úradmi dotknutých území a v súlade so 
zásadou partnerstva stanovenou v článku 
6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] a 
prípadne za pomoci EIB a EIF 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 (EÚ) 
2016/206617 alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
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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.

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 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 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
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 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 52

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 

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

písmene a) a ktoré majú získať podporu z 
FST v súlade s odsekom 1 vrátane 
ukazovateľov, ako sú miera 
nezamestnanosti a miera vyľudňovania;

Pozmeňujúci návrh 53

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 vplyvu 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 
súvisia s transformáciou alebo ukončením 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach, 
ako aj výziev týkajúcich sa energetickej 
chudoby;

Pozmeňujúci návrh 54

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, 
zdravotných a environmentálnych vplyvov 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh 55
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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;

Pozmeňujúci návrh 56

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, 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;

Pozmeňujúci návrh 57

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 VN] a 
prípadne EIB a EIF.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
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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.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Prechodné ustanovenia

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 
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štáty plne oprávnené podľa tohto 
nariadenia získať financovanie, ktoré 
Komisia nezohľadňuje pri rozhodovaní o 
zrušení záväzku alebo strate financovania.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 10 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10b
Preskúmanie

Komisia najneskôr do konca 
strednodobého preskúmania budúceho 
viacročného finančného rámca preskúma 
vykonávanie FST a posúdi, či je vhodné 
zmeniť rozsah jeho pôsobnosti v súlade 
s možnými zmenami v nariadení 2020/... 
[nariadenie o taxonómii], s cieľmi Únie 
v oblasti klímy stanovenými v nariadení 
(EÚ) 2020/... [európsky právny predpis 
v oblasti klímy] a s vývojom 
implementácie akčného plánu pre 
udržateľné financie. Komisia na základe 
toho predloží Európskemu parlamentu a 
Rade správu, ku ktorej môžu byť 
pripojené legislatívne návrhy.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Úvod

V legislatívnych návrhoch, ktorými sa upravuje využívanie financovania v rámci politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027, bude jedným z hlavných cieľov, ktoré prispejú k investíciám 
EÚ, „ekologickejšia, nízkouhlíková Európa, a to vďaka podpore ekologickej a spravodlivej 
energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, adaptácie 
na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika“. Toto slúži na vykonávanie Parížskej dohody. 
Okrem toho sa má 25 % celkových výdavkov VFR vynaložiť na činnosti súvisiace s klímou. 

V rámci európskej zelenej dohody sa ešte viac posilňuje záväzok EÚ k ekologickejšej 
budúcnosti, v ktorej sa stanovuje nová politika rastu pre Európu s ambicióznym cieľom 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť do roku 2050, čo je cieľ, ktorý Európska rada schválila 
12. decembra 2019. 

Na ceste k ekologickému hospodárstvu a klimatickej neutralite však existujú osobitné 
ťažkosti, ktoré by sme mali urýchlene riešiť. Existuje napríklad veľký počet regiónov, ktoré 
sú stále závislé od priemyselných procesov s fosílnymi palivami alebo vysokými emisiami 
skleníkových plynov. Prechod týchto regiónov na klimaticky neutrálne hospodárstvo je preto 
obrovskou výzvou. Hospodárske činnosti s vysokou úrovňou intenzity emisií skleníkových 
plynov alebo založené na výrobe a využívaní fosílnych palív, ako sú čierne a hnedé uhlie, sa 
budú musieť nevyhnutne obmedziť jednak z hľadiska hospodárskej produkcie, jednak 
z hľadiska miery zamestnanosti. Ďalšie odvetvia s vysokými úrovňami emisií skleníkových 
plynov budú musieť upustiť od procesov s vysokými emisiami CO2: budú sa musieť 
transformovať. Okrem toho sa bude musieť zmeniť aj množstvo ďalších pracovných miest, 
ktoré nepriamo závisia od uvedených činností, alebo by mohli zaniknúť. Všetky tieto zmeny 
budú mať priamy vplyv na životy ľudí a nevyhnutne povedú k širokej škále sociálnych 
výziev.

Spravodajca preto veľmi víta skutočnosť, že predložením samostatného nového návrhu 
nariadenia na zriadenie fondu na spravodlivý prechod v období financovania po roku 2020 
Komisia venovala pozornosť týmto sociálnym, hospodárskym a environmentálnym výzvam a 
poukázala na význam spoločnej reakcie EÚ na potrebu spravodlivého prechodu. 

Spravodajca sa však domnieva, že tento návrh, ktorý predstavuje prvý legislatívny návrh, 
ktorým sa vykonávajú priority stanovené v európskej zelenej dohode a je súčasťou 
investičného plánu pre udržateľnú Európu, stále potrebuje určité zmeny, doplnenia a úpravy. 
Spravodajca je obzvlášť znepokojený sociálno-ekonomickým vplyvom procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a je pevne presvedčený, že EÚ musí dosiahnuť prechod 
bez toho, aby rozdiely medzi regiónmi ďalej rástli a aby sa zabúdalo na niektorých občanov.

B. Štruktúra Mechanizmu spravodlivej transformácie

Spravodajca víta trojpilierovú štruktúru Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorý 
pozostáva z Fondu na spravodlivú transformáciu, špecializovaného programu v rámci fondu 
InvestEU a úverového nástroja verejného sektora so skupinou EIB. Fond na spravodlivý 
prechod sa bude primárne využívať na poskytovanie grantov a bude sa zameriavať na 
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hospodársku diverzifikáciu a rekvalifikáciu a aktívne začlenenie pracovníkov a uchádzačov o 
zamestnanie, zatiaľ čo ostatné dva piliere sa budú opierať o súkromné investície a vyvážia 
verejné financovanie. 

Spravodajca tiež poukazuje na to, že Fond na spravodlivý prechod sa vykonáva v rámci 
zdieľaného hospodárenia v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi a zainteresovanými stranami, pretože takto sa zabezpečí zodpovednosť za 
transformačnú stratégiu. Kľúčový význam má aj dodržiavanie zásady partnerstva, keďže sa 
tým zabezpečuje, aby sa s hospodárskymi a sociálnymi partnermi konzultovalo o otázkach 
programovania a vykonávania.

C. Rozsah podpory

Spravodajca víta skutočnosť, že navrhovaný FST bude podporovať činnosti v oblasti 
hospodárskej diverzifikácie, rekvalifikácie pracovníkov a obnovy životného prostredia. Ide 
o širokú škálu činností, ktorá zahŕňa investície do: MSP, výskumu a vývoja, technológie a 
infraštruktúry súvisiace s energetikou, digitalizácie, obnovy, obehového hospodárstva, 
zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie pracovníkov, ako aj podpory a začleňovania 
uchádzačov o zamestnanie. Zoznam činností by však mal mať širší rozsah pôsobnosti s 
cieľom umožniť regiónom, ľuďom, podnikom a iným zainteresovaným stranám účinne čeliť 
sociálnym, pracovným, hospodárskym a environmentálnym dôsledkom prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo. 

Spravodajca by chcel vylúčiť z financovania FST investície do iných podnikov ako MSP, keď 
sa pracovné miesta a výrobné procesy presúvajú z jedného členského štátu do druhého alebo 
do tretej krajiny. Okrem toho spravodajca súhlasí s tým, že sa z financovania vylúčia 
investície týkajúce sa fosílnych palív, domnieva sa však, že investície do činností súvisiacich 
so zemným plynom by mali byť za určitých prísnych podmienok oprávnené na financovanie.

D. Rozpočet

Spravodajca víta to, že navrhovaný FST podporí energetickú transformáciu a bude 
podporovať oveľa širší rozsah činností v rámci troch širokých kategórií: sociálna podpora, 
hospodárska revitalizácia a obnova pôdy. Spravodajca tiež víta zmenený návrh Komisie, 
v ktorom sa navrhuje podstatne vyšší rozpočet a dodatočné zdroje z Nástroja Európskej únie 
na obnovu. Keďže ale ambiciózne politické ciele EÚ možno dosiahnuť len prostredníctvom 
ambiciózneho rozpočtu, sú potrebné aj ďalšie zdroje, ktoré by nemali ohroziť financovanie 
ostatných kohéznych fondov. Okrem toho možno zdroje FST doplniť dobrovoľnými presunmi 
z EFRR a ESF+.

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že by sa malo odmeňovať dodatočné úsilie členských 
štátov vedúce k zníženiu emisií nad rámec cieľa. Spravodajca preto podporuje zavedenie 
stimulov, ako je Mechanizmus ekologického odmeňovania, ktorý prideľuje dodatočné 
prostriedky tým členským štátom, ktoré rýchlejšie znižujú svoje emisie skleníkových plynov.  
Podľa spravodajcu by treba venovať osobitnú pozornosť ostrovom a najvzdialenejším 
regiónom a zabezpečiť im osobitné prostriedky. 

E. Záver:
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Táto správa je výsledkom intenzívnych diskusií a kompromisov. Spravodajca by sa 
predovšetkým rád poďakoval tieňovým spravodajcom z ostatných politických skupín, ako aj 
spravodajcom výboru požiadaného o stanovisko z piatich pridružených výborov a dvoch 
ďalších výborov požiadaných o stanovisko. Spravodajca teraz teší na intenzívne 
medziinštitucionálne rokovania po letnej prestávke.
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26.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Siegfried Mureşan 

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca plne podporuje Fond na spravodlivú transformáciu v súlade s uznesením 
Parlamentu z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných 
zdrojoch.1 

V tomto uznesení Parlament „vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plný súlad budúceho VFR 
s Parížskou dohodou a zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalšieho výrazného skoku v politickom a 
finančnom úsilí s cieľom dosiahnuť jej ciele, ako aj spravodlivý prechod na uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo založené na najvyšších kritériách sociálnej spravodlivosti, aby sa na nikoho a ani 
na žiadny región nezabudlo“. 

Spravodajca sa domnieva, že Fond na spravodlivú transformáciu (FST) treba posilniť 
zvýšením rozpočtových prostriedkov, aby mohol dosiahnuť svoje ambiciózne ciele. Prístup k 
financovaniu z FST by mal byť nezávislý od iných štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 
Spravodajca sa preto domnieva, že hoci je potrebné zabezpečiť najvyššiu mieru 
komplementárnosti medzi fondmi EÚ, prístup do FST by nemal byť podmienený tým, aby bol 
„spárovaný“ s inými kohéznymi fondmi, a to z týchto dôvodov:

1. FST je doplnkovým nástrojom k iným nástrojom, ktoré sa využívajú v rámci politiky 
súdržnosti EÚ. Bude zohrávať kľúčovú úlohu pri prekonávaní jednej z najväčších 
výziev na ceste ku klimatickej neutralite. V súlade s politickým významom tohto 
fondu by preto jeho fungovanie a prideľovanie jeho prostriedkov malo byť čo 
najnezávislejšie od ostatných nástrojov financovania, pričom by sa mala zachovať 
komplementárnosť s nimi.

2. Požiadavka na spárovanie prideľovania rozpočtových prostriedkov FST so 
zodpovedajúcimi štrukturálnymi fondmi predpokladá využívanie príslušných fondov. 

1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 
a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov (2019/2833(RSP)).
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Malo by sa ponechať na členských štátoch, aby rozhodli, ako prideliť vnútroštátne 
finančné krytie na základe ich hospodárskych, sociálnych a územných charakteristík, a 
to pod podmienkou, že toto pridelenie bude v súlade s právnym rámcom EÚ. 
Požadovať spárovanie rozpočtových prostriedkov z FST s financovaním súdržnosti by 
znamenalo ďalšiu podmienku pre členské štáty, čo by spôsobilo dodatočnú záťaž.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody, ktorej cieľom 
je obmedziť nárast globálnej teploty 
výrazne pod úroveň 1,5°C, a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja, a to sústredením 
finančných prostriedkov Únie na 
ekologické ciele, ako aj Európsky pilier 
sociálnych práv. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených v 
oznámení o európskej zelenej dohode11 a 
je súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

_________________ _________________
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11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť inkluzívna a spoločensky 
prijateľná pre všetkých, musí znižovať 
nerovnosti a nesmie na nikoho zabudnúť. 
Únia, členské štáty, ako aj rôzni 
regionálni a miestni aktéri by preto mali 
od začiatku zohľadniť jej 
environmentálne, hospodárske a sociálne 
dôsledky a dôsledky pre pracovný trh 
a zaviesť všetky možné nástroje na 
zmiernenie nepriaznivých dôsledkov 
a posilnenie tých priaznivých, ako je 
napríklad tvorba nových, dôstojných 
a udržateľných pracovných miest alebo 
zlepšenie kvality ovzdušia. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, ktoré prostredníctvom 
rozpočtu EÚ a súvisiacich nástrojov 
mobilizujú aspoň 1 bilión EUR na 
podporu udržateľných investícií 
v nasledujúcom desaťročí, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie  by mal 
predovšetkým podporovať pracovníkov 
a občanov regiónov zasiahnutých touto 
transformáciou a zároveň dopĺňať 
činnosti príslušných programov týkajúce 
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úrovni. sa zelenej transformácie v rámci VFR na 
roky 2021 – 2027. Mal by prispieť 
k riešeniu sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov prechodu ku klimatickej 
neutralite Únie do roku 2050, najmä na 
dotknutých pracovníkov v rámci procesu, 
a to spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je nielen zmierniť 
a kompenzovať nepriaznivé účinky 
klimatickej transformácie, ale aj vytvoriť a 
posilniť budúce pozitívne účinky tým, že 
sa podporia najviac postihnuté územia, ako 
aj ľudia, ktorí v ňom žijú, a najmä 
dotknutí pracovníci, a pomôcť dosiahnuť 
spravodlivý prechod na klimatickú 
neutrálnosť do roku 2050. V súlade so 
špecifickým cieľom FST by akcie 
podporované z FST mali priamo prispievať 
k uľahčeniu a urýchleniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie, zmeny zamerania a 
modernizácie miestneho hospodárstva a 
zmiernením negatívnych dôsledkov pre 
zamestnanosť a životnú úroveň.             
Táto skutočnosť sa odráža v špecifickom 
cieli FST, ktorý je stanovený na rovnakej 
úrovni ako politické ciele stanovené v 
článku [4] nariadenia EÚ [nové VN] a je 
uvedený spolu s nimi. Podpora by sa mala 
poskytovať aj pre územia, kde sa po 
postupnom ukončovaní banských činností 
uskutočňujú významné štrukturálne 
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zmeny.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Poskytovanie podpory Únie a jej 
financovanie by malo zabezpečiť, aby 
všetky oprávnené projekty v každom 
členskom štáte boli v súlade so 
povinnosťou Únie dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050;

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskom 
ekologickom dohovore by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode by mali politika súdržnosti 
a FST zásadným spôsobom prispievať 
k tomu, aby sa uplatňovali opatrenia 
v oblasti klímy. Zdroje z vlastného 
finančného krytia FST sú doplnkové a 
budú sa poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené na dobrovoľnom 
základe z EFRR a ESF+  sa môžu ďalej 
podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej 
hodnoty a uľahčovať zelenú 
transformáciu a zároveň v plnej miere 
prispievať k novým vysokokvalitným 
pracovným miestam, inkluzívnemu 
udržateľnému rastu a regionálnemu 
rozvoju.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Vzhľadom na pandémiu COVID-
19 a s cieľom preukázať odhodlanie Únie 
dosiahnuť hospodárske oživenie v rámci 
udržateľného rozvoja je potrebné, aby 
budúci VFR a plán obnovy Európy viedli 
k zvýšeniu sumy pridelenej na FST. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Zdroje FST by mali byť úmerné 
jeho ambicióznemu cieľu. Na zmiernenie 
účinkov prechodu ku klimatickej 
neutralite by FST mal mať osobitné 
prideľovanie finančných prostriedkov, 
ktoré by bolo nezávislé od prideľovania 
iných štrukturálnych a investičných 
fondov EÚ. Prístup k FST by nemal byť 
podmienený presunmi z iných fondov EÚ. 
Takýto nezávislý prístup umožní, aby FST  
fungoval primerane, priniesol očakávané 
výsledky a predvídateľnosť pre príjemcov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Samotné zdroje FST nebudú stačiť 
na riešenie všetkých výziev súvisiacich s 
prechodom ku klimatickej neutralite. Z 
tohto dôvodu by sa zdrojmi z FST mali 
dopĺňať zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti. Dobrovoľné príspevky 
prevedené z EFRR a ESF+ do JTF sa 
nedotýkajú iných cieľov politiky 
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súdržnosti a finančných prostriedkov 
pridelených na iné ciele v rámci EFRR a 
ESF+. Prevedené príspevky by 
nemali presiahnuť 20 % zdrojov pôvodne 
pridelených členskému štátu pre EFRR 
a ESF+.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Finančné krytie predstavuje v 
priebehu ročného rozpočtového postupu 
pre Európsky parlament a Radu hlavnú 
referenčnú sumu v súlade s článkom [17] 
Medziinštitucionálnej dohody [medzi 
Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne, 
spolupráci v rozpočtových záležitostiach a 
správnom finančnom riadení]+ a môže sa 
zvýšiť rozhodnutím rozpočtového orgánu. 
Okrem toho sa finančné krytie pre FST 
môže zvýšiť o dodatočné príspevky 
členských štátov a o iné zdroje v súlade 
s uplatniteľným základným aktom a popri 
prípadoch uvedených v článku 21 ods. 2 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách tak môže predstavovať 
vonkajšie pripísané príjmy.
_____________
+ Odkaz sa bude podľa potreby 
aktualizovať podľa medziinštitucionálnej 
dohody uplatniteľnej na obdobie 2021 – 
2027.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne (8) Prechod na klimaticky neutrálne 
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hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel.  FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív a v menšej miere od 
priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. FST by sa preto mal vzťahovať na 
všetky členské štáty, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo 
podporovať členské štáty, ktoré to 
potrebujú, na základe ich finančnej 
kapacity, aby mohli prinášať potrebné 
investície na zvládnutie prechodu ku 
klimatickej neutralite. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať ostrovným alebo 
riedko osídleným a vzdialeným oblastiam, 
v ktorých je realizácia energetického 
prechodu ku klimatickej neutralite 
náročnejšia.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Na toto nariadenie sa uplatňujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá, ktoré 
Európsky parlament a Rada prijali na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ). Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup na 
stanovenie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejných 
obstarávaní, cien a nepriameho plnenia 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
zásadu právneho štátu v členských štátoch, 
keďže dodržiavanie zásady právneho štátu 
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je základným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania zo strany Únie.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) V súlade s nariadením (EÚ).../... [o 
Nástroji Európskej únie na obnovu] 
a v medziach zdrojov, ktoré sú v ňom 
pridelené, by sa mali opatrenia v rámci FST 
týkajúce sa obnovy a odolnosti vykonávať 
s cieľom riešiť bezprecedentný vplyv krízy 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali použiť takým spôsobom, aby sa 
zabezpečilo dodržanie lehôt stanovených 
v nariadení (EÚ) .../...[o nástroji Európskej 
únie na obnovu].

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele zelenej dohody, pričom by sa 
mal chrániť, zachovávať a posilňovať 
prírodný kapitál Únie a mala by sa zvýšiť 
úroveň zdravia a dobrých životných 
podmienok vzhľadom na 
environmentálne riziká a vplyvy. 
Financované projekty by mali prispievať k 
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tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Podpora by mala byť dostupná 
aj pre nepriame odvetvia a pracovné 
miesta závislé od hodnotových reťazcov 
fosílnych palív a priemyselných postupov 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, napríklad pre 
rekvalifikáciu pracovníkov. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu 
zmierniť negatívne vedľajšie účinky 
prechodu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu a prispejú k 
nemu.

_________________ _________________
13Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 

13Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
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hospodárstvo“. hospodárstvo“.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) FST by sa mal využívať aj na 
podporu investícií do sociálnych, 
vzdelávacích, zdravotníckych 
a kultúrnych projektov, pod podmienkou 
vytvorenia nových pracovných miest, 
najmä v regiónoch, ktoré sú závislé od 
hospodárstva s vysokými emisiami uhlíka 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. 
Takéto investície by pomohli zabezpečiť, 
aby obyvatelia regiónov, ktoré 
prechádzajú transformáciou, mali prístup 
k vysokokvalitným verejným službám 
a službám všeobecného záujmu na účely 
podpory sociálne spravodlivej 
transformácie, pri ktorej sa na nikoho 
nezabudne.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, vrátane tých, ktorí sú 
postihnutí energetickou chudobou, a tých, 
ktorí sa považujú za najzraniteľnejších, 
ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ).../... [o 
ESF+] by sa mal FST vzťahovať aj na 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
dotknutých pracovníkov s cieľom pomôcť 
im prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam a dosiahnuť rodovú 
rovnováhu vo všetkých odvetviach, ako aj 
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poskytnúť uchádzačom o zamestnanie 
pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne 
ich začleňovať do trhu práce. Celkovým 
cieľom klimatickej transformácie, 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
a FST by malo byť vytvorenie čistého 
účinku na zamestnanosť a vytváranie 
nových vysokokvalitných pracovných 
miest.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) S cieľom zabrániť prehlbovaniu 
nerovností v procese spravodlivej 
transformácie je nevyhnutné uplatňovať 
inkluzívne politiky a stratégie. Hlavnou 
zásadou poskytnutia podpory v rámci FST 
by malo byť presadzovanie sociálnej 
súdržnosti, pričom sa musí zaistiť 
presadzovanie rodovej rovnosti, zlepšenie 
podmienok pre migrantov a utečencov, 
mladých a starších pracovníkov 
a nízkokvalifikovaných pracovníkov 
a zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Členské štáty a Komisia by mali 
zaručiť, aby sa implementáciou priorít 
financovaných zo zdrojov FST prispelo k 
rešpektovaniu a podpore rovnosti žien a 
mužov v súlade s článkom 8 ZFEÚ. 

Pozmeňujúci návrh 19
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu a zmenu zamerania území 
postihnutých transformáciou by sa z FST 
mala poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia a 
mali by byť udržateľné a konzistentné so 
zásadou prvoradosti energetickej 
efektívnosti. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu a politiky súdržnosti by 
podpora pre podniky mala byť v súlade 
s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci 
stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ, 
a  najmä by sa mala obmedziť podpora 
produktívnych investícií pre iné podniky 
než MSP na podniky, ktoré sa nachádzajú 
v oblastiach určených ako podporované 
oblasti, a to na účely všetkých kategórií 
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stanovených v článku 107 ods. 3 ZFEÚ. 
Produktívne investície pre podniky by 
nemali narúšať hospodársku súťaž medzi 
podnikmi.

_________________ _________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pravidlá EÚ v oblasti štátnej 
pomoci musia byť flexibilné s cieľom 
zabezpečiť, aby regióny v procese 
transformácie mohli prilákať súkromné 
investície. Pri navrhovaní nových 
usmernení by Komisia preto mala 
zohľadniť aj problémy štrukturálnych 
zmien v príslušných regiónoch a zároveň 
zabezpečiť spravodlivú hospodársku 
súťaž na vnútornom trhu. Pravidlá štátnej 
pomoci by mali umožniť všetkým 
regiónom prijímajúcim pomoc 
prostredníctvom FST účinne riešiť 
hrozbu straty pracovných miest v ranom 
štádiu. Mala by sa umožniť primeraná 
flexibilita podľa platných pravidiel bez 
ohľadu na postavenie podporovaných 
regiónov.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR 
a ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu 
a súdržnosť pri programovaní zdrojov FST 
v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu by mali členské štáty 
v úzkej spolupráci s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi a sociálnymi 
partnermi naprogramovať zdroje FST do 
jednej alebo viacerých osobitných priorít v 
rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade 
s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
sa môžu zdroje FST posilniť na 
dobrovoľnej báze doplnkovým 
financovaním z EFRR a ESF+, ak je takáto 
doplnkovosť oprávnená a neovplyvňuje 
dosahovanie cieľov, pre ktoré sú 
prostriedky z EFRR a ESF+ alokované . 
Samostatný program FST by sa mohol 
pripraviť ako alternatíva v prípade, že 
objektívne okolnosti odôvodňujú takýto 
postup.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a)  Sumy presunuté z EFRR a ESF+ 
by mali byť v súlade s druhom operácií 
stanoveným v plánoch spravodlivej 
transformácie územia. 

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(13b) Pri čerpaní zdrojov z FST by sa 
mala minimalizovať administratívna 
záťaž a náklady pre prijímateľov 
prostriedkov z fondu, ako aj všetkých 
zúčastnených subjektov v súlade so 
zjednodušujúcimi opatreniami 
zavedenými nariadením (EÚ).../... [nové 
VN].

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami a s podporou Komisie plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 
tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 
ktorá by vychádzala z existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
členské štáty vypracujú v úzkej spolupráci 
so všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami a s podporou Komisie plány 
spravodlivej transformácie územia, 
v ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 
tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 
ktorá by vychádzala z existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch. 
Okrem toho by plány spravodlivej 
transformácie územia mali byť v súlade 
s príslušnými územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia 
(EÚ).../... [nové VN] vrátane stratégií pre 
inteligentnú špecializáciu (S3), NEKP 
a Európskeho piliera sociálnych práv 
s cieľom formovať a implementovať FST, 
ktorý zahŕňa strategickú koordináciu 
miestneho, regionálneho a vnútroštátneho 
úsilia a úsilia Únie o diverzifikáciu 
regionálnych hospodárstiev a zároveň 
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zabezpečuje spravodlivú a čestnú 
transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Aby bola ekologická transformácia 
úspešná, všetky členské štáty by mali 
podporiť cieľ Únie týkajúci sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
2050. Členské štáty, ktoré sa doposiaľ 
nezaviazali tento cieľ splniť, by mali mať 
len čiastočný prístup k svojim národným 
alokáciám v rámci FST. V takom prípade 
by sa mali uprednostňovať regióny v tých 
členských štátoch, ktoré sa zaviazali plniť 
tento cieľ.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Uvedené územia by mali byť presne 
vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť 
podrobne opísané výzvy a potreby týchto 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, na posilnenie 
zamestnanosti a na zabránenie 
znehodnocovaniu životného prostredia, 
najmä pokiaľ ide o konverziu alebo 
uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe 
fosílnych palív alebo iným činnostiam 
spojeným s vysokými emisiami 
skleníkových plynov. Uvedené územia by 
mali byť presne vymedzené, pričom môžu 
byť súčasťou väčších jednotiek, ako sú 



PE648.609v04-00 56/335 RR\1210220SK.docx

SK

území a mali by sa určiť typy operácií 
potrebných na zabezpečenie súdržného 
rozvoja hospodárskych činností odolných 
proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v 
súlade s transformáciou na klimatickú 
neutralitu a s cieľmi ekologického 
dohovoru. Finančnú podporu z FST by 
mali dostávať len investície, ktoré sú v 
súlade s plánmi transformácie. Plány 
spravodlivej transformácie územia by mali 
byť súčasťou programov (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo 
FST), ktoré schvaľuje Komisia.

regióny na úrovni NUTS 3, alebo im môžu 
zodpovedať. V plánoch by mali byť 
podrobne opísané výzvy a potreby týchto 
území a mali by sa určiť typy operácií 
potrebných na zabezpečenie súdržného 
rozvoja hospodárskych činností odolných 
proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v 
súlade s transformáciou na klimatickú 
neutralitu a s cieľmi zelenej dohody. Plány 
by mali obsahovať podrobné informácie o 
synergiách a komplementárnosti s inými 
programami Únie a piliermi Mechanizmu 
spravodlivej transformácie a prípadne aj s 
modernizačným fondom s cieľom riešiť 
identifikované rozvojové 
potreby. Finančnú podporu z FST by mali 
dostávať len investície, ktoré sú v súlade s 
plánmi transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných EFRR, ESF+, 
prípadne Kohéznym fondom alebo FST), 
ktoré schvaľuje Komisia. Komisia by mala 
na žiadosť členských štátov poskytnúť 
technickú pomoc v prípade, že nemajú 
potrebnú administratívnu kapacitu alebo 
majú ťažkosti s vypracúvaním plánov 
spravodlivej transformácie územia.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Vzhľadom na obrovské úsilie, 
ktoré musia MSP vynaložiť v boji proti 
dôsledkom krízy Covid-19, miestne, 
regionálne a ústredné orgány, podniky 
a iné subjekty, ktoré žiadajú 
o financovanie v rámci FST, by mali byť 
podporované jednoduchým, komplexným 
a ľahko riadeným postupom podávania 
žiadostí a podávania správ, ktorý umožní 
poskytovanie cielenej podpory.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST čo najviac orientovalo na 
výsledky, v súlade so zásadou 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

(16) V záujme toho, aby využívanie 
zdrojov FST zabezpečilo dosiahnutie 
plánovaných výsledkov, v súlade so 
zásadou proporcionality by mala mať 
Komisia možnosť uplatniť finančné opravy 
v prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by sa mali na Komisiu 
preniesť vykonávacie právomoci na 
určenie ročného rozdelenia dostupných 
alokácií pre jednotlivé členské štáty v 
súlade s prílohou I.

(18) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by sa mali na Komisiu 
preniesť delegované právomoci na určenie 
ročného rozdelenia dostupných alokácií pre 
jednotlivé členské štáty v súlade s prílohou 
I. .

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
a geografickým výzvam vyplývajúcim 
z procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 31
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“. 
Investície by sa mali zameriavať na 
zmierňovanie straty pracovných miest 
vyplývajúcich z tohto prechodu, a to 
podporou obnovy a vytvárania nových 
pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 25 000 000 000 EUR v 
cenách roku 2018. Finančné krytie FST  
sa môže dodatočne navýšiť o dobrovoľné 
príspevky členských štátov a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom, 
ktoré okrem prípadov uvedených v článku 
21 ods. 2 písm. a) nariadenia o 
rozpočtových pravidlách predstavujú 
vonkajšie pripísané príjmy.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podnet Komisie sa 0,35 % sumy 
uvedenej v prvom pododseku alokuje na 

Na podnet Komisie sa minimálny podiel 
0,35 % sumy uvedenej v prvom pododseku 
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technickú pomoc. alokuje na technickú pomoc, s možnosťou 
navýšenia tohto podielu na žiadosť 
členského štátu na základe osobitnej 
povahy plánu spravodlivej transformácie 
územia.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10 prijať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie prijatím 
rozhodnutia, ktoré stanoví ročné 
rozdelenie zdrojov pre jednotlivé členské 
štáty vrátane akýchkoľvek dodatočných 
zdrojov uvedených v odseku 2 v súlade 
s metodikou stanovenou v prílohe I. 

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré ešte neprijali záväzok 
Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu do 
roku 2050, budú mať v rámci FST prístup 
len k jednej tretine (tzv. nezmrazenej 
časti) ich národnej alokácie, zvyšné dve 
tretiny (tzv. zmrazená časť) sa sprístupnia 
po prijatí tohto záväzku. V takom prípade 
budú mať regióny, ktoré sa zaviažu plniť 
tento cieľ, prioritný prístup k nezmrazenej 
časti národnej alokácie.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3a – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prostriedky z Nástroja Európskej únie na 
obnovu

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
(EÚ) .../... [o Nástroji Európskej únie na 
obnovu] sa vykonajú v rámci FST sumou 
30 000 000 000 EUR v cenách roku 2018 
zo sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. 
a) bode vi) uvedeného nariadenia 
s výhradou jeho článku 4 ods. 3, 4 a 8.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto suma sa považuje za iné zdroje 
podľa článku 3 ods. 2 a predstavuje 
vonkajšie pripísané príjmy v súlade s 
článkom 21 ods. 5 nariadenia Európskeho 
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parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
2018/10461a. 
Tieto prostriedky budú k dispozícii na 
rozpočtový záväzok v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu na 
roky 2021 až 2024 ako doplnok 
k celkovým zdrojom uvedeným v článku 3, 
a to takto:
– 2021: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 
zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a 
o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1–
222).“

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa zo zdrojov uvedených v 
prvom pododseku sprístupní 
15 295 823 EUR v cenách roku 2018 na 
administratívne výdavky.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na podnet Komisie sa minimálny 
podiel 0,35 % sumy uvedenej v prvom 
pododseku alokuje na technickú pomoc, 
s možnosťou navýšenia tohto podielu na 
žiadosť členského štátu na základe 
osobitnej povahy plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ročné rozdelenie sumy uvedenej v 
odseku 1 podľa členských štátov sa 
zahrnie do rozhodnutia Komisie 
uvedeného v článku 3 ods. 3 v súlade s 
metodikou stanovenou v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku 14 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 
pravidlá zrušenia viazanosti stanovené v 
[hlave VII kapitole IV ] nariadenia (EÚ) 
.../... [nové VN] uplatňujú na rozpočtové 
záväzky na základe zdrojov uvedených v 
odseku 1. Odchylne od článku 12 ods. 4 
písm. c) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách sa tieto zdroje nesmú použiť v 
rámci následného programu či akcie.“

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Z FST sa podporujú len tie činnosti, 
ktoré priamo súvisia s jeho špecifickým 
cieľom stanoveným v článku 2 a ktoré 
prispievajú k implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia 
vytvorených v súlade s článkom 7. Zdroje 
FST sú doplnkové a nenahrádzajú 
činnosti podporované v rámci EFRR, 
ESF+ alebo iných programov Únie.

Pozmeňujúci návrh 45

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) produktívne a udržateľné 
investície najmä v MSP a startupoch, 
ktoré vedú k tvorbe dôstojných a 
udržateľných pracovných miest, 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

Pozmeňujúci návrh 46

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) investície do vytvárania nových 
firiem, diverzifikácie už zriadených firiem 
alebo do alternatívnych udržateľných 
hospodárskych činností, a to aj 
prostredníctvom podnikateľských 
inkubátorov a konzultačných služieb;

Pozmeňujúci návrh 47

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

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

c) investície do výskumných a 
inovačných činností, a to aj vo 
výskumných ústavoch a na univerzitách, a 
podpora transferu a prijímania pokročilých 
technológií;

Pozmeňujúci návrh 48

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) investície určené na podporu 
systémov dopravy, ktoré zlepšia mestskú 
mobilitu a vedú k jej väčšej udržateľnosti, 
aj vďaka využitiu inteligentných 
technologických riešení;

Pozmeňujúci návrh 49

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície, najmä ak opatrenia na 
strane dopytu sú nedostatočné, do 
zavádzania technológií a infraštruktúr na 
cenovo dostupnú čistú a udržateľnú 
energiu, do znižovania závislosti od 
energie s vysokými emisiami uhlíka a 
energetickej chudoby, do znižovania 
emisií skleníkových plynov vrátane 
investícií do udržateľnej dopravy a 
infraštruktúry, okrem iného podporou 
elektrifikácie a využívania biopalív, a 
investície do cielených opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov;

Pozmeňujúci návrh 50

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície do energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie vrátane investícií do diaľkového 
vykurovania;

Pozmeňujúci návrh 51

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie 
a digitálnej pripojiteľnosti vrátane 
vysokorýchlostných sietí, ako sú káble 
z optických vláken pre jednotlivé 
domácnosti v ostrovných, vzdialených, 
vidieckych a riedko osídlených oblastiach; 

Pozmeňujúci návrh 52

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu, pričom sa 
zabezpečí súlad so zásadou 
„znečisťovateľ platí“;

Pozmeňujúci návrh 53

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) investície do sociálnej 
infraštruktúry a rozvoja verejných služieb 
všeobecného záujmu;
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Pozmeňujúci návrh 54

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov o 
zamestnanie, najmä osôb s nevyužitou 
alebo nízkou úrovňou vzdelania;

Pozmeňujúci návrh 55

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) aktívne politiky pracovného trhu 
a zručností orientované na perspektívne 
odvetvia a zamestnanosť, ako aj pomoc 
pri hľadaní zamestnania pre uchádzačov 
o zamestnanie;

Pozmeňujúci návrh 56

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie zaručujúce rovnaký prístup a 
rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

že takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. 
h). Takéto investície sú oprávnené len 
vtedy, ak sú potrebné na implementáciu 
plánu spravodlivej transformácie územia.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/2014;

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/201416, s výnimkou 
tých, ktoré môžu získať podporu pre 
zelené investície, nové technológie a 
infraštruktúru, ktoré môžu prispieť k 
zníženiu emisií skleníkových plynov, 
energetickej efektívnosti a/alebo k výrobe 
energie z obnoviteľných zdrojov;

_____________________ _______________________

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

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

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) investície do širokopásmovej 
infraštruktúry v oblastiach, v ktorých 
existujú aspoň dve širokopásmové siete 
rovnakej kategórie. Toto vyňatie sa 
nevzťahuje na ostrovné, vzdialené a 
riedko osídlené oblasti, v ktorých sa na 
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prístup k jednotlivým domácnostiam 
vyžaduje nová individuálna 
vysokorýchlostná infraštruktúra.

Pozmeňujúci návrh 60

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. Programové zdroje 
musia mať formu jednej alebo viacerých 
priorít v rámci programu podporovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu 
plus (ESF+) alebo Kohézneho fondu 
alebo jedného alebo viacerých 
špecifických programov, ak objektívne 
okolnosti odôvodňujú takýto postup.

Pozmeňujúci návrh 61

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Programovanie zdrojov FST musí byť v 
súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) 
.../... [nové VN] a zabezpečovať priame 
zapájanie orgánov cieľových území na 
úrovni NUTS 2 alebo NUTS 3, najmä 
prostredníctvom alokácie zdrojov cez 
regionálne programy, ak sú takéto 
programy zavedené, alebo využívaním 
integrovaných územných nástrojov 
stanovených v článkoch [22 až 28] 
nariadenia (EÚ) .../... [nové VN].
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Pozmeňujúci návrh 62

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.

Pozmeňujúci návrh 63

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 
dobrovoľne prevedených v súlade s 
článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. 
Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
dobrovoľne prevedených na prioritu FST 
nesmie ohroziť primerané financovanie 
pre priority v rámci EFRR a ESF+. 
Prevedené príspevky nesmú presiahnuť 
20 % zdrojov pôvodne pridelených 
členskému štátu na EFRR a ESF+ a 
nesmie presiahnuť 60 % výšky podpory z 
priority FST .

Pozmeňujúci návrh 64

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

1. Členské štáty pripravia v plnom 
súlade so zásadou partnerstva spolu so 
všetkými príslušnými úradmi a sociálnymi 
partnermi, najmä na miestnej a 
regionálnej úrovni dotknutých území, v 
súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) .../...   
[nové VN], jeden alebo viacero plánov 
spravodlivej transformácie územia, ktoré 
pokrývajú jedno alebo viacero 
postihnutých území, ktoré môžu byť 
súčasťou vyšších úrovní alebo môžu 
zodpovedať vyšším úrovniam, ako je 
úroveň 3 nomenklatúry územných 
jednotiek pre štatistické účely (ďalej len 
„regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením 
Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, 
a to na základe vzoru uvedeného v prílohe 
II. Uvedenými územiami musia byť 
územia, ktoré sú najviac postihnuté 
negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu 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. 
Na určenie cieľových oblastí a rozdelenia 
finančných prostriedkov medzi ne sa 
používajú objektívne a transparentné 
kritériá. Na žiadosť členského štátu 
Komisia poskytne technickú pomoc pri 
vypracovaní plánov spravodlivej 
transformácie územia.

_________________ _________________
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).

Pozmeňujúci návrh 65
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane vplyvu na 
sociálnu, hospodársku a environmentálnu 
oblasť a súvisiacich prínosov, najmä 
z hľadiska zdravia a prosperity, 
vyplývajúcich z prechodu na klimaticky 
neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom 
sa veľmi efektívne využívajú zdroje a 
energia a ktoré je v plnom rozsahu 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, pričom sa určí potenciálny počet 
dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, ako aj 
potenciál tvorby pracovných miest, 
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;

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych výziev 
a príležitostí, ktoré vyplývajú z prechodu 
na klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa vysokoefektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
s podrobným zoznamom plánovaných 
akcií;

Pozmeňujúci návrh 67
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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 s modernizačným fondom, s 
cieľom riešiť identifikované rozvojové 
potreby na území, ktorého sa plán týka.

Pozmeňujúci návrh 68

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 všetci príslušní partneri v súlade 
s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] 
a príslušné zainteresované strany na 
geografickej úrovni dotknutých území 
uvedených v odseku 1 tohto článku, 
pričom sa uplatňuje prístup zdola nahor.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
 Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, ktoré pokiaľ 
možno vymedzujú rámec priorít a 
vykonávacích postupov, s NEKP, 
Európskym pilierom sociálnych práv a 
existujúcimi regionálnymi a miestnymi 
stratégiami.
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Pozmeňujúci návrh 70

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].

Pozmeňujúci návrh 71

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.

Pozmeňujúci návrh 72

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 

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 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 73

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 % celkovej 
alokácie pre FST. Sumy presahujúce prah 
20 % na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dve tretiny národnej alokácie sú 
podmienené potvrdením cieľa týkajúceho 
sa dosiahnutia klimatickej neutrality do 
roku 2050 a záväzkom členského štátu 
plniť tento cieľ EÚ. Táto suma by sa 
mala uložiť do rezervy, kým príslušný 
členský štát tento záväzok neprijme. 
V takom prípade budú mať regióny 
členského štátu, ktoré potvrdia cieľ EÚ 
týkajúci sa dosiahnutia klimatickej 
neutrality do roku 2050 a zaviažu sa plniť 
ho, prednostný prístup k finančným 
prostriedkom.
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24.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Henrike Hahn

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody v záujme obmedzenia nárastu 
globálnej teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou, Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja, a to sústredením 
finančných prostriedkov Únie na 
ekologické a sociálne ciele. Týmto 
nariadením sa implementuje jedna z priorít 
stanovených v oznámení o európskom 
ekologickom dohovore11 a je súčasťou 
investičného plánu pre udržateľnú 
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otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené 
financovanie v rámci Mechanizmu 
spravodlivej transformácie v kontexte 
politiky súdržnosti s cieľom riešiť výzvy a 
príležitosti v hospodárskej a sociálnej 
oblasti, v oblasti udržateľnosti energetiky, 
energetickej bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti energie, ako aj regionálne 
výzvy a príležitosti prechodu na 
udržateľné, plne obehové, klimaticky 
neutrálne a odolné hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje najneskôr do roku 
2050, ktoré nemá čisté emisie 
skleníkových plynov a súčasne sa 
zameriava na predchádzanie 
nepriaznivým vplyvom na ľudské zdravie 
a životné prostredie súvisiacim okrem 
iného so zhoršením biodiverzity a 
ekosystémov, nadmernou spotrebou 
zdrojov, znečistením ovzdušia a 
chemickým znečistením a odpadom.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 

(2) Prechod na udržateľné, plne 
obehové, klimaticky neutrálne a odolné 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje 
najneskôr do roku 2050 predstavuje jeden 
z najdôležitejších cieľov politiky Únie a 
bude si vyžadovať značné nové investície, 
najmä do nových a inovatívnych 
technológií. Európska rada 12. decembra 
2019 schválila novú zelenú dohodu a cieľ 
dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Európsky parlament 17. apríla 
2020 zdôraznil, že cieľ klimatickej 
neutrality by mal byť zdrojom politických 
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reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

reakcií na boj proti pandémii COVID-19 a 
jej dôsledkom a že stratégia zelenej 
dohody by mala byť základom oživenia a 
obnovy európskeho hospodárstva. Hoci 
boj proti zmene klímy a zhoršovaniu 
životného prostredia bude z dlhodobého 
hľadiska prínosom pre všetkých a v 
strednodobom horizonte poskytne 
príležitosti a výzvy pre všetkých, nie 
všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v 
súčasnosti v značnej miere závislé od 
fosílnych palív, priemyselných odvetví 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov alebo priemyselných 
odvetví vyrábajúcich produkty, ktoré sú 
nezlučiteľné s cieľom klimatickej 
neutrality. Takáto situácia môže nielen 
ohroziť transformáciu v Únii, pokiaľ ide o 
opatrenia v oblasti klímy, ale môže viesť aj 
k rastúcim rozdielom medzi regiónmi na 
úkor cieľov sociálnej, hospodárskej a 
územnej súdržnosti. Členské štáty by mali 
dostať potrebné prostriedky na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti 
uhlíkovej neutrality a na zabránenie 
zaostávaniu regiónov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a sociálne 
inkluzívna, prispievať k vytváraniu 
dôstojných a kvalitných pracovných miest, 
odstraňovaniu chudoby a udržateľnému 
rozvoju Únie a zároveň bojovať proti 
nezamestnanosti, sociálnej marginalizácii 
a hospodárskemu poklesu v najviac 
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zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu. ohrozených regiónoch a brať do úvahy 
výzvy súvisiace s energetickou 
udržateľnosťou, energetickou 
bezpečnosťou a cenovou dostupnosťou. 
Únia aj členské štáty preto musia od 
začiatku zohľadniť jej hospodárske, 
environmentálne, sociálne a regionálne 
dôsledky a zaviesť všetky možné nástroje 
na uľahčenie potrebných štrukturálnych 
zmien a zmiernenie nepriaznivých 
dôsledkov pre postihnutých pracovníkov a 
ďalšie zainteresované strany, ktorých sa 
transformácia obzvlášť dotýka. Rozpočet 
Únie by mal v tejto súvislosti zohrávať 
dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Očakáva sa, že popri očakávaných 
12 miliónoch nových pracovných miest 
vznikne do roku 2030 v Únii na základe 
transformácie ďalších 1,2 milióna 
pracovných miest. Podľa odhadov 
Komisie1a možno v uhoľných regiónoch, v 
ktorých viac ako 200 000 pracovných 
miest priamo súvisí s uhoľnou činnosťou, 
vytvoriť do roku 2030 zavedením čistých 
energetických technológií až 315 000 
pracovných miest a do roku 2050 vyše 
460 000 pracovných miest. Samotné 
uhoľné regióny mohli naplniť 60 % 
plánovaného zavedenia technológií čistej 
energie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie 
ambicióznych cieľov v oblasti uhlíkovej 
neutrality. Okrem toho je pre rozvoj 
projektov v oblasti čistej energie v 
uhoľných regiónoch prínosom 
dostupnosť infraštruktúry a pozemkov, 
prítomnosť už vyškoleného personálu s 
kvalifikáciami v oblasti elektrotechniky a 
strojárstva, ktoré sú osobitne vhodné na 
opätovné zamestnanie v odvetví energie z 
obnoviteľných zdrojov a už existujúceho 
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priemyselného dedičstva.
__________________
1a Európska komisia, Spoločné výskumné 
centrum, Technológie čistej energie v 
uhoľných regiónoch: príležitosti pre rast 
a zamestnanosť, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by sa nemal 
považovať za samostatný nástroj 
financovania, ale mal by dopĺňať ostatné 
činnosti vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027, najmä so zreteľom na 
sociálno-ekonomický a environmentálny 
vplyv na pracovníkov a komunity, ktoré sú 
najviac postihnuté prechodom zo súčasnej 
závislosti od uhlia a uhlíka. Mal by 
prispieť k riešeniu sociálnych, 
hospodárskych a regionálnych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie a k 
dosiahnutiu všetkých ostatných 
environmentálnych cieľov Únie spojením 
výdavkov rozpočtu Únie na klimatické a 
sociálne ciele na regionálnej úrovni, 
pričom prispeje k stabilnému 
a udržateľnému hospodárstvu s 
pracovnými miestami, ktoré môžu 
zabezpečiť slušnú životnú úroveň a 
pozitívne účinky na verejné zdravie.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. 
V súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. FST by sa mal usilovať o 
rozvoj synergií a komplementárnosti s 
ostatnými piliermi Mechanizmu 
spravodlivej transformácie s cieľom 
zabezpečiť, aby všetky tri piliere smerovali 
k dosiahnutiu rovnakých cieľov, a nemal 
by vytláčať investície súkromného 
sektora, ktoré budú uľahčené 
prostredníctvom Mechanizmu 
spravodlivej transformácie. Mal by 
podporovať hlavné ciele európskej zelenej 
dohody a byť v súlade s rámcom pre 
udržateľné činnosti stanoveným v 
nariadení (EÚ) ... / ... [nariadenie EÚ o 
taxonómii] v záujme riešenia klimatických 
a environmentálnych výziev, pričom sa na 
nikoho nezabudne. Cieľom FST je riešiť 
výzvy a príležitosti spojené s klimatickou 
transformáciou tým, že bude cielene 
investovať v postihnutých regiónoch s 
osobitným dôrazom na udržateľné 
hospodárske činnosti, zabezpečí 
zavádzanie nových a inovatívnych 
udržateľných projektov a podporí najviac 
postihnuté územia, pracovníkov a miestne 
spoločenstvá s cieľom prispôsobiť ich 
priemyselné a hospodárske štruktúry a 
zároveň obnoviť dlhodobú 
konkurencieschopnosť regiónov a 
posilniť sociálnu a hospodársku 
súdržnosť. V súlade so špecifickým 
cieľom FST by akcie podporované z FST 
mali priamo prispievať k uľahčovaniu a 
podpore procesu transformácie 
financovaním diverzifikácie a 
modernizácie miestneho hospodárstva a 
umožňovaním vytvárania nových 
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pracovných príležitostí, a to aj 
prostredníctvom včasných konzultácií so 
všetkými relevantnými zainteresovanými 
stranami. Táto skutočnosť sa odráža v 
špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi. 
Príjemcovia finančných prostriedkov FST 
by mali rešpektovať základné hodnoty 
Únie zakotvené v zmluve.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskom 
ekologickom dohovore by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, Európskeho piliera 
sociálnych práv a so zvýšenými ambíciami 
Únie navrhnutými v európskej zelenej 
dohode by mal FST zásadným spôsobom 
prispievať k tomu, aby sa uplatňovali 
opatrenia v oblasti klímy. Zdroje z 
vlastného finančného krytia FST sú 
doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec 
investícií potrebných na dosiahnutie 
celkového cieľa najmenej 25 % 
rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje, ktoré členské štáty 
dobrovoľne prevedú z EFRR a ESF+ v 
súlade s potrebami rozvoja 
identifikovanými na regionálnej a 
miestnej úrovni v národných plánoch 
spravodlivej transformácie, sa budú plne 
podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej 
hodnoty.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdroje FST by mali byť 
primerané, zodpovedať jeho ambicióznym 
cieľom a dopĺňať zdroje dostupné v rámci 
politiky súdržnosti, ale v žiadnom prípade 
by nemali nahrádzať tieto investície a 
nemali by viesť k škrtom alebo povinným 
prevodom z iných fondov Únie, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie (EÚ). .. / ... [nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach].  
Na základe usmernení Európskej 
investičnej banky by sa malo povoliť 
financovanie až do výšky 75 % – alebo 
viac v prípade prudkého hospodárskeho 
poklesu – predpokladaných nákladov na 
projekt podporovaný z FST.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Fond by sa mal financovať 
prostredníctvom posilneného VFR 2021 – 
2027 a – po predchádzajúcom posúdení 
vplyvu – ďalších nových zdrojov, ktoré 
môžu pochádzať zo zavedenia nových 
zdrojov Únie, ako je okrem iného daň z 
príjmu právnických osôb, digitálna daň, 
daň z finančných transakcií, z plastov, z 
CO2 a príjmy zo schémy obchodovania s 
emisiami.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na udržateľné a 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
predstavuje výzvu a zároveň príležitosť 
pre všetky členské štáty s cieľom lepšie 
reagovať na budúce krízy a dosiahnuť 
hospodársku a sociálnu prosperitu v 
rámci limitov planéty. Bude mimoriadne 
náročný pre tie členské štáty, ktoré značne 
závisia od fosílnych palív, priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov alebo výroby 
produktov nezlučiteľných s cieľom 
klimatickej neutrality, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel.Na žiadne územie ani občana 
by sa nemalo zabudnúť. FST by sa preto 
mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať potreby a schopnosť 
členských štátov financovať nevyhnutné 
investície na umožnenie, uľahčenie a 
urýchlenie prechodu ku klimatickej 
neutralite a udržateľnej Európe.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych kritérií určiť ročné 
rozdelenie dostupných alokácií pre 
jednotlivé členské štáty v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu.

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych kritérií určiť ročné 
rozdelenie dostupných alokácií pre 
jednotlivé členské štáty v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu. 
Komisia by tiež mala zverejniť všetky 
príslušné štatistiky a informácie na lepšie 
pochopenie a vyhodnotenie kľúča 
rozdeľovania medzi členské štáty.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať pri plnom 
rešpektovaní cieľov a priorít Únie v 
oblasti klímy a životného prostredia a mali 
by byť v súlade s rámcom Únie pre 
udržateľné činnosti stanoveným v 
nariadení (EÚ) ... / ... [nariadenie EÚ o 
taxonómii]. V zozname investícií by mali 
mať prioritu tie, ktoré podporujú 
obyvateľstvo, pracovníkov, komunity a 
miestne hospodárstvo a sú strednodobo a 
dlhodobo udržateľné, pričom sú v plnom 
súlade so všetkými cieľmi zelenej dohody, 
Parížskej dohody a Európskeho piliera 
sociálnych práv. Financované projekty by 
mali prispievať k prechodu na udržateľné, 
plne obehové, klimaticky neutrálne a 
odolné hospodárstvo efektívne využívajúce 
zdroje a zároveň by nemali poškodiť 
žiadny z environmentálnych cieľov Únie a 
mali by podporovať cieľ obnovenia 
dlhodobej konkurencieschopnosti 
postihnutých regiónov.  V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
založená na fosílnych palivách alebo 
ťažba týchto tuhých fosílnych palív, by 
mala byť podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti, a to pri 
súčasnom zabezpečení účinnej spolupráce 
so všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami s cieľom nájsť vyvážený, ale 
ambiciózny časový rámec pre takéto 
opatrenia. Pokiaľ ide o transformáciu 
odvetví s vysokou úrovňou emisií 
skleníkových plynov, podpora by mala byť 
zameraná nové činnosti zavádzaním 
nových technológií, nových postupov alebo 
výrobkov, ktoré povedú k významnému 
zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v 
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oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s 
cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť 
EÚ najneskôr do roku 2050 pri zachovaní 
a posilnení zamestnanosti a predchádzaní 
zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu 
prechodu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu, uľahčia ho a 
prispejú k nemu.

__________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – 
COM(2018) 773 final, s názvom „Čistá 
planéta pre všetkých. Európska dlhodobá 
strategická vízia pre prosperujúce, 
moderné, konkurencieschopné a 
klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Zabezpečenie udržateľných 
pracovných príležitostí pre pracovníkov a 
územia postihnuté klimatickou 
transformáciou je základným cieľom 
FST. V záujme ochrany občanov a 
zamestnancov, ktorí sú najviac zraniteľní 
voči klimatickej transformácii, by sa mal 
FST vzťahovať aj na odborné vzdelávanie, 
rozvoj nových zručností, zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikáciu 
postihnutých pracovníkov a uchádzačov o 
zamestnanie s cieľom pomôcť im 
rekvalifikovať sa a prispôsobiť sa novým 
udržateľným pracovným príležitostiam, 
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ako aj poskytnúť uchádzačom o 
zamestnanie pomoc pri hľadaní 
zamestnania a aktívne ich začleňovať do 
trhu práce, pričom sa zohľadní potreba 
zabezpečiť rovnaké príležitosti pre 
všetkých a dosiahnuť rovnováhu medzi 
mužmi a ženami v jednotlivých 
odvetviach.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Pandémia COVID-19 a jej 
zdravotné a hospodárske účinky mali 
dosah na Úniu a priority Komisie. Kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 tiež 
odhalila vzájomnú závislosť medzi 
ekosystémami a naším hospodárstvom, 
ako aj veľkú závislosť hospodárskeho 
systému Únie od dlhých dodávateľských 
reťazcov. Tým sa zvýšil význam FST a 
potreba prideliť primerané zdroje na 
riešenie výziev s cieľom dosiahnuť 
prechod na udržateľné a plne obehové 
hospodárstvo a posilniť odolnosť 
hospodárstiev Únie, najmä v najviac 
postihnutých regiónoch. Pri prideľovaní 
prostriedkov z FST a fondov súdržnosti by 
nemalo dochádzať k zvyšovaniu rozdielov 
medzi členskými štátmi po kríze 
spôsobenej pandémiou COVID-19. V 
zmenenom návrhu Komisie o FST sa 
navrhuje zvýšiť objem prostriedkov vo 
Fonde na spravodlivú transformáciu na 
vyše 40 miliárd EUR.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu a rekonverziu území 
postihnutých transformáciou by sa z FST 
mala poskytovať podpora na udržateľné a 
produktívne investície so zameraním na 
MSP, mikropodniky a podnikateľov, 
sociálne podniky a družstvá s cieľom 
pomôcť im preorientovať ich obchodné 
činnosti a vytvárať nové príležitosti. 
Produktívne investície by sa mali chápať 
ako investície do fixného kapitálu alebo 
nehmotného majetku podnikov s cieľom 
vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k 
tvorbe hrubého kapitálu, rozšíreniu a k 
udržateľnej zamestnanosti. Udržateľné 
investície by sa mali chápať ako investície 
v zmysle článku 2 bodu 17 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/208813a. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa udržateľné a produktívne 
investície mali podporovať len vtedy, ak sú 
potrebné na zmiernenie zániku pracovných 
miest vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
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emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

výsledkom. Mal by sa zaviesť 
mechanizmus na kontrolu udržateľnosti s 
cieľom určiť, či majú škodlivé vplyvy na 
životné prostredie, klímu alebo sociálnu 
oblasť. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 
V záujme ochrany integrity vnútorného 
trhu a politiky súdržnosti a predchádzania 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
podnikmi by podpora pre podniky mala 
byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti 
štátnej pomoci stanovenými v článkoch 
107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa mala 
obmedziť podpora produktívnych investícií 
pre iné podniky než MSP na podniky, ktoré 
sa nachádzajú v oblastiach určených ako 
podporované oblasti v súlade s článkom 
107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ. Cieľom 
FST by mala byť iba podpora investícií 
súvisiacich s klimatickou transformáciou, 
ktoré sú životaschopné v strednodobom až 
dlhodobom horizonte a poskytujú pridanú 
hodnotu dotknutému územiu. Komisia a 
členské štáty by mali priebežne 
monitorovať životaschopnosť investícií 
získaných z FST.

__________________ __________________
13a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 
2019 o zverejňovaní informácií o 
udržateľnosti v sektore finančných služieb 
(Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 1). 

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
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o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a)  S cieľom zabezpečiť, aby sa fond 
nepoužil na úhradu nákladov na obnovu 
environmentálnych škôd, ktoré patria do 
environmentálnej zodpovednosti podniku, 
by sa podpora investícií týkajúcich sa 
regenerácie, zmeny účelu a 
dekontaminácie lokalít a obnovy pôdy a 
ekosystémov mala povoliť len vtedy, ak sa 
od žiadneho podniku nemôže v súlade s 
právom žiadať financovanie takýchto 
akcií podľa zásady „znečisťovateľ platí“ 
zakotvenej v článku 191 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu a 
zabezpečiť súdržnosť pri programovaní 
zdrojov FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu by malo byť možné 
pripraviť samostatný program FST alebo 
naprogramovať zdroje FST do jednej alebo 
viacerých osobitných priorít v rámci 
programu podporovaného z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (ďalej len 
„EFRR“), Európskeho sociálneho fondu 
plus (ďalej len „ESF+“) alebo Kohézneho 
fondu. V súlade s článkom 21a nariadenia 
(EÚ) [nové VN] sa zdroje FST môžu na 
dobrovoľnom základe posilniť 
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ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a 
ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

doplnkovým financovaním z EFRR 
a ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR 
a ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia. FST by 
sa mal čo najrýchlejšie uviesť do 
prevádzky, aby podporoval prechodné 
regióny, najmä v súvislosti s krízou 
COVID-19. Komisia by mala zabezpečiť 
hladký priebeh príslušných 
administratívnych procesov.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami a s podporou Komisie plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 
tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 
ktorá by vychádzala z existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území a merateľná podľa tejto 
implementácie, a to na základe cieľov, ako 
aj ukazovateľov výstupov a výsledkov a 
účinného monitorovania, s cieľom 
dosiahnuť klimaticky neutrálne 
hospodárstvo. V tejto súvislosti by členské 
štáty mali spolu s príslušnými 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a v 
úzkej spolupráci na miestnej a regionálnej 
úrovni so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami, hospodárskymi 
a sociálnymi partnermi, zástupcami 
občianskej spoločnosti, odborníkmi, 
inštitúciami odbornej prípravy a 
výskumnými ústavmi, zamestnávateľmi, a 
to aj v dotknutých priemyselných 
odvetviach, skupinami pracovníkov a 
komunitnými organizáciami a ďalšími 
relevantnými zainteresovanými stranami a 
s podporou Komisie vypracovať plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 
tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 



RR\1210220SK.docx 93/335 PE648.609v04-00

SK

ktorá by vychádzala z existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch. S 
cieľom zabezpečiť účinnú a inkluzívnu 
stratégiu spravodlivej transformácie by 
všetky príslušné zainteresované strany a 
partneri mali byť plne zapojení do 
všetkých etáp prípravy, vypracovania, 
implementácie a hodnotenia programov 
FST a mali by mať zabezpečené najlepšie 
podmienky, aby sa mohli účinne zapojiť 
do výberu a implementácie financovaných 
projektov a operácií. 

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva najneskôr do 
roku 2050, najmä pokiaľ ide o konverziu 
alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú 
výrobe fosílnych palív, iným činnostiam 
spojeným s vysokými emisiami 
skleníkových plynov alebo výrobe 
produktov ovplyvnených transformáciou, 
pričom by sa mali chrániť postihnutí 
pracovníci a rozširovať príležitosti 
zamestnania na postihnutých územiach, 
aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu. 
Uvedené územia by mali byť presne 
vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy, potreby a príležitosti týchto 
území a mali by sa určiť typy operácií 
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investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

potrebných na zabezpečenie súdržného 
rozvoja hospodárskych činností odolných 
proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v 
súlade s transformáciou na klimatickú 
neutralitu a s cieľmi zelenej dohody, 
Parížskej dohody a Európskeho piliera 
sociálnych práv. Finančnú podporu z FST 
by mali dostávať len investície, ktoré sú v 
súlade s plánmi transformácie a nevedú k 
odkázanosti alebo uviaznutým aktívam. 
Plány spravodlivej transformácie územia 
by mali byť súčasťou programov 
(podporovaných z EFRR, ESF+, 
Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo najneskôr do roku 
2050, nie je možné uspokojivo dosiahnuť 
len na úrovni členských štátov. Hlavnými 
dôvodmi v tejto súvislosti sú na jednej 
strane rozdiely medzi úrovňou rozvoja a 
zamestnanosti rôznych území a 
zaostávanie najviac znevýhodnených 
území, ako aj obmedzené finančné zdroje 
členských štátov a území, a na druhej 
strane potreba jednotného 
implementačného rámca, ktorý zahŕňa 
niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného 
riadenia. Keďže tieto ciele možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade 
so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory 
občanom, hospodárskym činnostiam a 
územiam, ktoré čelia výzvam v oblasti 
energetickej udržateľnosti, energetickej 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti energií 
vyplývajúcim z procesu prechodu na 
spravodlivé a udržateľné, plne obehové, 
klimaticky neutrálne a odolné 
hospodárstvo Únie efektívne využívajúce 
zdroje najneskôr do roku 20501a. FST 
podporuje dlhodobú 
konkurencieschopnosť a sociálnu a 
regionálnu súdržnosť týchto území.
____________
1a Výraz „najneskôr“ by sa mal použiť 
zakaždým, keď sa uvádza rok 2050 (v 
celom texte).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Stanovuje sa ním špecifický cieľ 
FST, jeho geografické pokrytie a zdroje, 
rozsah jeho podpory, pokiaľ ide o cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu 
uvedený v [článku 4 ods. 2 písm. a)] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], ako aj 
osobitné ustanovenia pre programovanie a 
ukazovatele potrebné na monitorovanie.

2. Stanovuje sa ním špecifický cieľ 
FST, jeho geografické pokrytie a zdroje, 
rozsah jeho podpory, pokiaľ ide o cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu 
uvedený v [článku 4 ods. 2 písm. a)] 
nariadenia (EÚ) [nové VN], ako aj 
osobitné ustanovenia pre programovanie, 
transparentné kritériá a ukazovatele 
udržateľnosti potrebné na monitorovanie.

Pozmeňujúci návrh 24
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V súlade s cieľmi politiky stanovenými v 
[článok 4 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové 
VN] FST prispieva k jedinému 
špecifickému cieľu, a to „umožňovať 
regiónom, obciam, hospodárskym 
subjektom, zamestnancom a ľuďom riešiť 
sociálne, hospodárske, regionálne a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
udržateľné, klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“ spolu s Európskym 
pilierom sociálnych práv, cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a cieľmi 
Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Z FST sa podporuje spravodlivá 
transformácia pre všetkých a cieľ 
Investovanie do zamestnanosti 
a udržateľného rastu vo všetkých 
členských štátoch, najmä v regiónoch, 
ktoré vo veľkej miere závisia od ťažby 
a spaľovania uhlia a lignitu, s výhradou 
článkov 1 a 2. 

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú najmenej 40 miliárd 
EUR v cenách roku 2018. Tieto zdroje sa 
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byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom.

nepresunú z vyčlenených prostriedkov 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) .../... [nové VN], najmä z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu 
(ESF+) alebo Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV). S výhradou 
predchádzajúceho posúdenia vplyvu sa 
FST v čo najväčšej miere navýši o 
dodatočné vlastné zdroje alokované v 
rozpočte Únie vrátane možných nových 
poplatkov a o iné zdroje v súlade s 
uplatniteľným základným aktom.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na účely programovania a následného 
začlenenia do rozpočtu Únie sa suma 
uvedená v prvom pododseku indexuje 
každoročne v súlade s infláciou v Únii.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Z FST sa podporujú len tie činnosti, 
ktoré priamo súvisia s jeho špecifickým 
cieľom stanoveným v článku 2 a ktoré 
prispievajú k implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia 
vytvorených v súlade s článkom 7. 
Príjemcovia finančných prostriedkov FST 
rešpektujú základné hodnoty Únie 
zakotvené v zmluve.

Pozmeňujúci návrh 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) produktívne a udržateľné 
investície v MSP vrátane startupov, 
rozširujúcich sa podnikov, mikropodnikov 
a podnikateľov, sociálnych podnikov, 
regionálnych a miestnych verejných 
podnikov a družstiev;

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) investície do vytvárania nových 
firiem a rozširovania existujúcich firiem 
vrátane tých, ktoré sa zameriavajú na 
podporu energetickej účinnosti a 
obnoviteľných zdrojov energie, alebo 
prostredníctvom miestnych a regionálnych 
podnikateľských inkubátorov, zariadení 
spoločného umiestnenia a konzultačných 
služieb s významom pre klimatickú 
transformáciu;
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Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) udržateľné investície do 
výskumných a inovačných činností, a to aj 
prostredníctvom univerzít a výskumných 
centier, a podpora transferu a 
prispôsobenia pokročilých technológií 
pripravených na uvedenie na trh;

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a sociálnej infraštruktúry na 
cenovo dostupnú a udržateľnú energiu, 
investície do znižovania energetickej 
chudoby a znečistenia ovzdušia, investície 
v oblasti znižovania emisií skleníkových 
plynov (vrátane investícií do udržateľnej 
mobility a dekarbonizácie odvetvia 
dopravy), energetickej efektívnosti 
(vrátane dekarbonizácie budov), 
infraštruktúry na nabíjanie elektrických 
vozidiel a energie z obnoviteľných zdrojov 
(vrátane investícií do systémov 
diaľkového vykurovania a technológií 
uskladňovania), energetických sietí, ako 
sú inteligentné siete a supersiete, a 
investície do cezhraničného elektrického 
prepojenia;

Pozmeňujúci návrh 34

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

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti, najmä vo 
vzdialených regiónoch a vidieckych 
oblastiach;

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry pre cenovo 
dostupnú čistú a inteligentnú mobilitu 
vrátane investícií do železničnej 
prepojenosti, ktorá bude prispievať k 
znižovaniu emisií skleníkových plynov a k 
diverzifikácii riešení mobility;

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie, zmeny 
účelu a dekontaminácie miest, opustených 
priemyselných pozemkov a zariadení, 
obnovy pôdy a ekosystémov, aby slúžili aj 
na záchyt uhlíka, a projektov na zmenu 
účelu, s výnimkou preventívnych a 
nápravných akcií vyplývajúcich z 
právnych predpisov Únie a vnútroštátnych 
právnych predpisov o environmentálnych 
záväzkoch, v súlade s uplatňovaním 
zásady „znečisťovateľ platí“ zakotvenej v 
článku 191 ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia



RR\1210220SK.docx 101/335 PE648.609v04-00

SK

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) investície do zachovania, ochrany 
a obnovy biodiverzity a prirodzených 
biotopov, a to aj prostredníctvom investícií 
do ekologického cestovného ruchu v 
prechodnom regióne;

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) odborná príprava, zvyšovanie 
úrovne zručností, rozvoj nových zručností 
a rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov 
o zamestnanie vrátane poradenstva so 
zameraním na rodovú rovnosť s cieľom 
zabezpečiť, aby mali prospech z 
dlhodobých a kvalitných pracovných 
príležitostí, a to buď v odvetviach 
orientovaných na budúcnosť, ktoré 
priamo prispievajú k udržateľnému, 
klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, 
alebo v odvetví starostlivosti a základných 
verejných sektoroch;

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie s osobitným dôrazom na 
rodovú rovnosť;

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) všetky ďalšie osobitné činnosti, na 
ktorých sa dohodnú príslušné miestne a 
regionálne orgány dotknutého územia, 
členský štát a Komisia a ktoré sú v súlade 
so stratégiami regionálneho rozvoja a 
prispievajú k prechodu na hospodárstvo 
Únie neutrálne z hľadiska emisií 
najneskôr do roku 2050;

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) technická pomoc. k) technická pomoc a  poradenské 
služby, a to aj na účel prípravy podpornej 
a podkladovej dokumentácie a analýzy pre 
investície a inkubátory na miestnej a 
vnútroštátnej úrovni a projektové škôlky, 
ktoré spájajú poskytovateľov finančných 
prostriedkov a realizátorov projektov;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ a v súlade s pravidlami Únie 
pre štátnu pomoc uvedenými v článkoch 
107 a 108 ZFEÚ produktívne investície do 
iných podnikov než MSP za predpokladu, 
že:
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transformácie územia.
i) takéto investície budú podliehať 
kontrole udržateľnosti s cieľom určiť, či 
majú škodlivé vplyvy na životné 
prostredie, klímu alebo sociálnu oblasť. 
Podniky na tento účel musia poskytovať 
spoľahlivé informácie na základe vzorov, 
ktoré vypracuje Komisia;
ii) takéto investície boli prechodnými 
regiónmi označené za kľúčové a boli 
schválené ako súčasť plánu spravodlivej 
transformácie územia na základe 
informácií požadovaných podľa článku 7 
ods. 2 písm. h) a i ) a ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 p a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Cieľom FST je podpora investícií 
súvisiacich s ekologickou transformáciou, 
ktoré sú životaschopné v strednodobom až 
dlhodobom horizonte. Komisia a dotknutý 
členský štát priebežne monitorujú 
životaschopnosť investícií v súlade s 
plánmi spravodlivej transformácie územia 
ustanovenými v článku 7.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

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

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/201416, a za 
predpokladu, že tieto podniky nie sú v 
strednodobom až dlhodobom výhľade 
životaschopné, bez toho, aby boli dotknuté 
podniky, na ktoré sa môžu vzťahovať 
usmernenia o štátnej pomoci na záchranu 
a reštrukturalizáciu nefinančných 
podnikov v ťažkostiach a dočasný rámec 
Komisie pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu hospodárstva pri prepuknutí 
COVID-19, ak sa tento rámec predĺži na 
obdobie po roku 2020;

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

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

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície, ktoré priamo alebo 
nepriamo súvisia s výrobou, spracovaním, 
distribúciou, skladovaním, prepravou, 
prenosom alebo spaľovaním fosílnych 
palív, s výnimkou investícií 
kompatibilných s čistým vodíkom, 
bioplynom a biometánom, v rámci 
obmedzení udržateľnej dostupnosti, v 
regiónoch, ktoré sú v značnej miere 
závislé od ťažby a spaľovania čierneho a 
hnedého uhlia, za predpokladu, že tieto 
investície:
i) prispievajú k cieľu Únie v oblasti 
klimatickej neutrality do roku 2050 
urýchlením nahradenia čierneho a 
hnedého uhlia , rašeliny alebo roponosnej 
bridlice, pričom neobmedzujú 
rozširovanie obnoviteľných zdrojov 
energie;
ii) sú riadne odôvodnené príslušným 
orgánom členského štátu v jeho pláne 
spravodlivej transformácie územia; a
iii) sú v súlade s právom Únie, 
vnútroštátnymi energetickými a 
klimatickými plánmi a zásadou 
energetickej účinnosti a majú prechodný 
charakter;

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) náklady spojené s preventívnymi a 
nápravnými akciami v súvislosti so 
škodami na životnom prostredí, ktoré 
patria do environmentálnej zodpovednosti 
podniku, ktorý spôsobil škodu, vrátane 
čistenia, dekontaminácie a obnovy lokalít 
v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ 
zakotvenou v článku 191 ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh 49

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) spotrebné výdavky akéhokoľvek 
druhu;

Pozmeňujúci návrh 50

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) investície spoločností, ktoré sú 
registrované na zozname EÚ 
obsahujúcom jurisdikcie, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely;

Pozmeňujúci návrh 51

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) činnosti alebo investície, v prípade 
ktorých je zvýšené riziko, že nebudú 
životaschopné a že ich ďalšie fungovanie 
bude po počiatočnom rozvoji závisieť od 
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dotácií;

Pozmeňujúci návrh 52

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ed) akékoľvek ďalšie investície 
nezlučiteľné s cieľom klimatickej 
neutrality alebo vedúce k odkázanosti.

Pozmeňujúci návrh 53

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 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.

Pozmeňujúci návrh 54

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 

Komisia schváli program, ak je určenie 
území alebo hospodárskych činností 
vyžadujúcich dodatočnú podporu na 
dosiahnutie procesu transformácie, ktoré 
je súčasťou príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
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národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu a s krokmi na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy do 
roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 55

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, ktoré 
môžu byť dobrovoľne prevedené v súlade 
s článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové 
VN].

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

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 75 % relevantných nákladov alebo viac 
v prípade prudkého hospodárskeho 
poklesu.

Pozmeňujúci návrh 57

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

1. V každom členskom štáte pripravia 
príslušné orgány dotknutých území spolu 
s príslušnými regionálnymi a miestnymi 
orgánmi a v plnej spolupráci so všetkými 
príslušnými zúčastnenými stranami 
uvedenými v odseku 3 tohto článku a 
prípadne s pomocou EIB, aby sa 
zabezpečila doplnkovosť 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 si vyžadujú dodatočnú 
podporu na dosiahnutie hospodárskeho, 
sociálneho, energetického a 
environmentálneho 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).

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Na ad hoc základe by mala byť 
podpora z FST poskytovaná regiónom v 
nepredvídanej obchodnej kríze, ktorá je 
dôsledkom opatrení na riešenie zmeny 
klímy, s cieľom umožniť primeranú 
reakciu na krízové situácie, ktoré môžu 
nastať v súvislosti s transformáciou, 
najmä prostredníctvom opatrení politiky 
trhu práce v oblasti rekvalifikácie a 
zmiernenia prepúšťania. Týmto sa má 
zabezpečiť, aby regióny mohli získať 
podporu, ak nie sú vopred označené ako 
postihnuté regióny.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis procesu prechodu na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni na udržateľné, plne obehové, 
klimaticky neutrálne a odolné 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje 
najneskôr do roku 2050 vrátane jasného 
harmonogramu postupného vyraďovania 
fosílnych palív alebo odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov 
na príslušných územiach a kľúčových 
krokov transformácie, ktoré sú v súlade s 
najnovšou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“) a nariadením (EÚ) .../... 
[nový európsky právny predpis v oblasti 
klímy];

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b



RR\1210220SK.docx 111/335 PE648.609v04-00

SK

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, 
hospodárskych činností alebo občanov, 
ktorí si vyžadujú dodatočnú podporu na 
dosiahnutie procesu transformácie 
uvedeného v písmene a) a majú získať 
podporu z FST v súlade s odsekom 1;

Pozmeňujúci návrh 61

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 územia, ktoré 
si vyžadujú dodatočnú podporu na 
transformáciu, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho, environmentálneho a 
rodového vplyvu prechodu na udržateľné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo, 
pričom sa zohľadnia ciele Európskeho 
piliera sociálnych práv a Agendy OSN 
2030; v tomto posúdení sa tiež určí 
potenciálny počet dotknutých pracovných 
miest a zaniknutých pracovných miest, 
potreby a ciele rozvoja, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
transformáciou alebo ukončením činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov alebo iných činností 
ovplyvnených prechodom ku klimatickej 
neutralite Únie na týchto územiach alebo 
akoukoľvek inou štrukturálnou sociálno-
ekonomickou transformácia potrebnou na 
plnenie cieľov prechodu;

Pozmeňujúci návrh 62

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, demografických, 
environmentálnych a rodových vplyvov 
prechodu na udržateľné, klimaticky 
neutrálne a konkurencieschopné 
hospodárstvo do roku 2050, ako aj jeho 
vplyvov týkajúcich sa energetickej 
nezávislosti;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 64

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, 
spôsob vykonávania účinných opatrení na 
monitorovanie a hodnotenie a zodpovedné 
riadiace orgány dohliadajúce na plán;

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) zoznam príslušných 
zainteresovaných strán uvedených v 
odseku 3, ako aj opis spôsobu konzultácií 
s týmito zainteresovanými stranami na 
dotknutom území;

Pozmeňujúci návrh 66

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 vplyvu a uľahčenie 
transformácie, ako aj jasné čiastkové ciele 
na dosiahnutie dlhodobej 
konkurencieschopnosti a udržateľného 
rastu postihnutých regiónov;

Pozmeňujúci návrh 67

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) opis spôsobu priebežného 
monitorovania strednodobej a dlhodobej 
životaschopnosti investícií na 
financovanie klimatickej transformácie;

Pozmeňujúci návrh 68

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 

h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 
sú uvedené v článku 4 ods. 2 písm. a), čo 
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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;

najobsiahlejší 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;

Pozmeňujúci návrh 69

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, čo najobsiahlejší 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
udržateľné, plne obehové, klimaticky 
neutrálne a odolné hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje 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;

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Na príprave, vypracovaní, 
implementácii a hodnotení plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
zúčastňujú všetky príslušné zainteresované 
strany, hospodárski a sociálni partneri, 
zástupcovia občianskej spoločnosti, 
odborníci, inštitúcie odbornej prípravy a 
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výskumné inštitúcie, zamestnávatelia, a to 
aj v dotknutých priemyselných odvetviach, 
skupiny pracovníkov a komunitné 
organizácie a ďalšie zainteresované 
strany prostredníctvom zmysluplných 
verejných konzultácií a účasti v súlade s 
článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN]. 
Plány spravodlivej transformácie územia 
a príslušné dokumenty týkajúce sa výberu 
operácií sa sprístupnia verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Plány ponúkajú príležitosti na 
ďalšie posilnenie odolných miestnych 
hospodárstiev, miestnych dodávateľských 
reťazcov a úsilia o premiestnenie.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť v súlade s územnými stratégiami 
uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) 
[nové VN], s príslušnými stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu, NEKP a 
Európskym pilierom sociálnych práv, so 
záväzkom Únie v rámci Parížskej dohody 
obmedziť nárast globálnej teploty na 1,5 
°C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou a s cieľmi Organizácie 
Spojených národov v oblasti udržateľného 
rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 73
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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, 
ktoré by mali zahŕňať ukazovatele 
udržateľnosti stanovené v nariadení (EÚ) 
2019/2088, 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.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia zriadi platformu pre 
spravodlivú transformáciu, ktorá umožní 
výmenu najlepších postupov vo všetkých 
postihnutých regiónoch a sektoroch. 
Podrobnosti o fungovaní tejto platformy 
vrátane členstva, rozpočtu a mechanizmov 
riadenia sa prijmú prostredníctvom 
vykonávacieho aktu.

Pozmeňujúci návrh 75

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 nedosiahlo aspoň 
75 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, vykoná 
finančné opravy podľa článku [98] 
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[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Pozmeňujúci návrh 76

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 v článku 8 
ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Pozmeňujúci návrh 77

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 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.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 6. Delegovaný akt prijatý podľa 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Doložka o preskúmaní

Komisia najneskôr do konca 
strednodobého preskúmania budúceho 
viacročného finančného rámca preskúma 
vykonávanie FST a posúdi, či je vhodné 
zmeniť rozsah jeho pôsobnosti v súlade s 
možnými zmenami v nariadení 2020/... 
[nariadenie o taxonómii], s cieľmi Únie v 
oblasti klímy vymedzenými v nariadení 
(EÚ) 2020/... [európsky právny predpis v 
oblasti klímy] a s vývojom implementácie 
akčného plánu pre udržateľné financie. 
Komisia na základe toho predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ku ktorej môžu byť pripojené legislatívne 
návrhy.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
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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;

aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 20 % celkovej 
alokácie. Sumy presahujúce 20 % celkovej 
alokácie na členský štát sa proporcionálne 
prerozdelia na alokácie všetkých ostatných 
členských štátov. Podiely členských štátov 
sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – referenčný článok 7 ods. 2 písm. a) – bod 1.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1.1. Načrtnutie očakávaného procesu 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v súlade s cieľmi národných 
energetických a klimatických plánov a 
iných existujúcich plánov transformácie s 
jasným harmonogramom postupného 
ukončenia výroby fosílnych palív alebo 
odvetví spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na dotknutých 
územiach najneskôr do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 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, rodového a územného vplyvu 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.1 – referenčný článok 7 ods. 2 písm. c) – Textové pole [12000]

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Identifikácia dotknutých hospodárskych Identifikácia dotknutých hospodárskych 
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činností a priemyselných odvetví, pričom 
treba rozlíšiť:

činností a priemyselných odvetví, pričom 
treba rozlíšiť:

– upadajúce odvetvia, pri ktorých sa 
očakáva ukončenie alebo výrazné 
obmedzenie ich činností v súvislosti s 
prechodom vrátane zodpovedajúceho 
harmonogramu,

– upadajúce odvetvia, pri ktorých sa 
očakáva ukončenie alebo výrazné 
obmedzenie ich činností v súvislosti s 
prechodom vrátane zodpovedajúceho 
jasného harmonogramu,

– transformujúce sa odvetvia, pri ktorých 
sa očakáva transformácia ich činností, 
postupov a výstupov.

– transformujúce sa odvetvia, pri ktorých 
sa očakáva transformácia ich činností, 
postupov a výstupov.

Pre každé z týchto dvoch odvetví: Pre každé z týchto dvoch odvetví:

– očakávaný zánik pracovných miest a 
potreby v oblasti rekvalifikácie s ohľadom 
na prognózy zručností,

– očakávaný zánik pracovných miest a 
potreby v oblasti rekvalifikácie s ohľadom 
na prognózy zručností a rodovú 
perspektívu,

– potenciál hospodárskej diverzifikácie a 
možnosti rozvoja.

– potenciál hospodárskej diverzifikácie a 
možnosti rozvoja vrátane rodovej 
perspektívy.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.3 písm. a) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3 a. Konzultácie so zainteresovanými 
subjektmi 
Referencia: článok 7 ods. 2 písm. fa) 
– zoznam príslušných zainteresovaných 
strán vrátane hospodárskych a sociálnych 
partnerov, zástupcov občianskej 
spoločnosti a odborníkov, s ktorými sa v 
príslušnom regióne a krajine konzultovalo 

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.4 – referenčný článok 7 ods. 2 písm. g)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– typy plánovaných operácií a ich 
očakávaný príspevok k zmierneniu vplyvu 

– typy plánovaných operácií, ich 
životaschopnosť a ich očakávaný 
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klimatickej transformácie príspevok k zmierneniu vplyvu klimatickej 
transformácie

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.4 – referenčný článok 7 ods. 2 písm. h)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyplniť len v prípade, ak sa podpora 
poskytuje na produktívne investície 
podnikom, ktoré nie sú MSP:

Vyplniť len v prípade, ak sa podpora 
poskytuje na produktívne investície 
podnikom, ktoré nie sú MSP:

– vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a pri každom z nich 
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 
tejto investície

– orientačný zoznam takýchto 
operácií a podnikov a pri každom z nich 
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 
tejto investície

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.4 – referenčný článok 7 ods. 2 písm. i)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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:

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, a za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest

– orientačný 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, a za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest
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STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

pre Výbor pre regionálny rozvoj

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Mounir Satouri

(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kríza v oblasti životného prostredia, ktorej čelí svet, sa stáva neúprosne čoraz závažnejšou. 
Európska únia vytvorením Fondu na spravodlivú transformáciu a prijatím záväzku dosiahnuť 
do roku 2050 klimaticky neutrálnu Európu preukazuje svoje odhodlanie finančne podporiť 
svoj rozpočet na tak veľmi potrebnú ekologickú transformáciu svojho hospodárstva. 
Zaviazala sa pomáhať svojim občanom pri zvládaní príslušných zmien a pomôcť svojim 
územiam využiť spoločnú príležitosť, ako vybudovať udržateľnú a spravodlivú budúcnosť.

Keďže pandémia COVID-19 zvýrazňuje krehkosť našich rozvojových modelov, čoraz 
jasnejšie sa objavuje potreba európskych ochranných opatrení. Krízy, ktoré predstavujú 
hrozbu pre naše spoločnosti, sa v žiadnom prípade navzájom nerušia; naopak sa skôr 
navzájom posilňujú, pretože prehlbujú nerovnosti a podnecujú štáty k tomu, aby sa uzatvárali 
do seba. Preto je na nás, aby sme využili európsky legislatívny arzenál na posilnenie 
schopnosti Únie reagovať.

Naši spoluobčania pochopili naliehavú potrebu kolektívnej reakcie na výzvy našej doby: až 
82 % občanov EÚ podporuje finančnú podporu energetickej transformácie1. Už nemožno 
spochybňovať dôsledky zmeny klímy a skutočnosť, že naše prežitie závisí od našej 

1 Druhý prieskum EIB v oblasti klímy realizovaný v spolupráci so skupinou BVA a uverejnený 13. marca 2020. 
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kolektívnej schopnosti zmeniť spôsob, akým žijeme.

Naše energetické, hospodárske, sociálne a environmentálne politiky sa musia prispôsobiť 
histórii. Prijatím Európskej zelenej dohody2 EÚ odmieta jednoducho akceptovať zmeny, ku 
ktorým dochádza vo svete, a signalizuje svoje odhodlanie pomáhať regiónom, aby sa stali 
hybnou silou transformácie. Investičný plán pre udržateľnú Európu3 vychádza z Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, ktorý v rokoch 2021 – 2027 pomôže mobilizovať najmenej 100 
miliárd EUR pre regióny, ktoré sú najviac zasiahnuté prechodom na ekologické hospodárstvo.

Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu4 je prvým z troch pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie. Táto 
zvýšená podpora EÚ nemôže mať jednoducho podobu príspevkov, ktoré sú poskytované 
členským štátom bez podmienok. Posledné uvedené plnenie záväzkov v oblasti klímy je 
predpokladom koherentnej, dôveryhodnej a účinnej európskej politiky.

V čase hospodárskej a sociálnej krízy sa územia, ktoré najviac potrebujú prechod, nesmú stať 
chudobnými príbuznými Európy 21. storočia. Sú životne dôležité pre európsky projekt, ktorý 
teraz musí mobilizovať svoje tradície a silné stránky na podporu prístupov zameraných na 
dosiahnutie inkluzívnej zmeny systému. Mechanizmus spravodlivej transformácie túto 
ambíciu odráža a dopĺňa ďalšie dva piliere, ktorú musia riešiť aj obavy týchto území. Jeho 
cieľom je podporiť miestne spoločenstvá v teréne, aby mohli budovať odolnosť, a zabezpečiť, 
aby sa nezabudlo na žiadne územie.

Ak budú územia a ich obyvatelia využívať transformáciu ako príležitosť na vytvorenie lepšej 
budúcnosti, spravodajca sa domnieva, že podpora Mechanizmu na spravodlivú transformáciu 
musí obsahovať tri kľúčové aspekty.

Po prvé, ak má byť mechanizmus skutočne spravodlivý, musí sa zamerať na potreby 
jednotlivcov a na sociálne blaho. Vplyv fondu musí byť pre miestne obyvateľstvo hmatateľný 
a musí byť viditeľný v teréne. To by sa mohlo dosiahnuť prostredníctvom opatrení na 
oživenie trhu práce (vzdelávanie, odborná príprava, podpora začínajúcich podnikov a mobility 
atď.) a prostredníctvom opatrení pasívnej podpory (financovanie dôchodkových rozdielov).

Po druhé, fond musí vytvoriť podmienky vedúce k vzniku udržateľného hospodárstva na 
týchto územiach. Všetky investície fondu musia byť v súlade s potrebou sociálnej a 
environmentálnej ochrany.

Napokon, fond musí podporovať opatrenia „sociálnej infraštruktúry“, ktoré pomôžu územiam 
pri transformácii, aby zostali dynamické a aby si zachovali svoje zameranie na spoločenstvo a 
solidaritu (zdravotníctvo, bývanie atď.). Ak má byť fond prístupný, je okrem fyzickej 
infraštruktúry nevyhnutné, posilniť schopnosť miestnych zainteresovaných strán prispievať k 
transformácii.

Spravodajca považuje Mechanizmus na spravodlivú transformáciu za európsku továreň 
transformácie5. Úspech procesov zmien a transformácie území závisí od zapojenia ich 

2 Európska zelená dohoda z 11. decembra 2019.
3 COM(2020) 21 zo 14. januára 2020.
4 COM(2020) 22 zo 14. januára 2020.
5 Na základe modelu prechodu v Los-en-Gohelle, Francúzsko,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales.  

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales.


RR\1210220SK.docx 127/335 PE648.609v04-00

SK

obyvateľov do vymedzovania stratégií a mobilizácie združení a skupín na podporu miestnych 
projektov. Prostredníctvom ekologickej transformácie územia sa predovšetkým realizujú 
verejné politiky, ktoré podporujú zmenu vo vnímaní a vznik miestnych riešení.

Fond spravodlivej transformácie poskytne regiónom, miestnym spoločenstvám a podnikom 
príležitosť dosiahnuť pri transformácii úspech.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva 
k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody, ktorej cieľom 
je obmedziť nárast globálnej teploty 
výrazne pod úroveň 1,5°C, a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja, a to sústredením 
finančných prostriedkov Únie na 
ekologické ciele, ako aj Európsky pilier 
sociálnych práv. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených v 
oznámení o Európskej zelenej dohode11 a 
je súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych výziev 
spojených s prechodom na klimaticky 
neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom 
sa efektívne využívajú zdroje a energia a 
ktoré je založené na obnoviteľných 
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zdrojoch energie, v čo najskoršom 
horizonte, najneskôr však do roku 2050, a 
podporovať a sprevádzať európske 
regióny a obyvateľov podporou v 
sociálnej oblasti, na trhu práce a v 
hospodárskej oblasti, aby sa na nikoho 
nezabudlo.

__________________ __________________
11COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12COM(2020) 21, 14.1.2020. 12COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v 
značnej miere závislé od fosílnych palív, 
najmä čierneho a hnedého uhlia, rašeliny 
alebo roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo, ktoré je v plnej 
miere založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie a v ktorom sa efektívne využívajú 
zdroje a energia, predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie a 82 
% Európanov žiada osobitnú finančnú 
podporu. Európska rada 12. decembra 
2019 schválila cieľ dosiahnuť skutočne 
najneskôr do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Boj proti zmene klímy a 
zhoršovanie životného prostredia sú výzvy, 
ktoré by sa mohli v strednodobom a 
dlhodobom horizonte stať prínosom pre 
všetkých, ak ich navrhneme sociálne 
spravodlivým spôsobom a ak sa na nikoho 
nezabudne. Nie všetky regióny a členské 
štáty začínajú svoju nevyhnutnú 
a nanajvýš naliehavú transformáciu 
z rovnakej štartovacej pozície alebo majú 
rovnakú schopnosť reagovať vzhľadom na 
svoje historické, ekonomické a kultúrne 
špecifiká. Niektoré sú v ekologickej 
transformácii popredu, pričom 
transformácia prináša hlbšie sociálne, 
kultúrne, pracovné a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny a ich obyvateľov, 
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sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

ktorí sú v značnej miere závislí od 
fosílnych palív, plynu, čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice, 
a/alebo od priemyselných odvetví 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov a iných energeticky 
náročných odvetví ako oceliarstvo, 
cementárne, chemický priemysel, sklárne 
a doprava, ako aj ich dodávateľov a 
poskytovateľov služieb. Takáto situácia 
nielenže vytvára riziko, že transformácia 
bude v Únii prebiehať rôznym tempom, 
pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale 
aj prispieva k sociálnej nerovnosti 
a narastaniu rozdielov medzi regiónmi a 
zámorskými územiami a členskými štátmi, 
ktoré poškodzujú základné hodnoty Únie. 
Preto je mimoriadne dôležité naliehavo 
podporovať regióny a aktérov, ktorých 
prínos je kľúčový na zabezpečenie rýchlej 
spravodlivej transformácie v súlade s 
cieľmi Únie v oblasti klímy, aby sa tieto 
rozdiely nezvyšovali. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať oblastiam NUTS 3 s 
populáciou nižšou ako 12,5 
obyvateľa/km2 alebo s priemerným 
ročným poklesom počtu obyvateľov o viac 
ako -1 % v období 2007 – 2017.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť 
jej hospodárske a sociálne dôsledky a 
zaviesť všetky možné nástroje na 
zmiernenie nepriaznivých dôsledkov. 
Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti 
dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť inkluzívna, spoločensky 
udržateľná a prijateľná pre všetkých, 
pričom sa musia osobitne zohľadňovať 
zásady stanovené v Európskom pilieri 
sociálnych práv. Únia aj členské štáty, ako 
aj rôzni regionálni a miestni aktéri by 
preto mali od začiatku zohľadňovať jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a 
dôsledky pre pracovný trh, ako aj dôsledky 
krízy spojenej s koronavírusom, a 
zavádzať všetky možné nástroje na 
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zmiernenie negatívnych a posilnenie 
pozitívnych dôsledkov, napríklad 
vytváranie nových, dôstojných a 
udržateľných pracovných miest alebo 
zlepšenie kvality ovzdušia. Rozpočet Únie 
by mal byť primeraný tejto transformácii 
a budúci VFR by mal umožniť realizáciu 
ambícií Únie a umožniť pridelenie 
prostriedkov Fondu spravodlivej 
transformácie bez toho, aby boli 
rozpočtové prostriedky vyčlenené na iné 
existujúce politiky Únie prehodnotené 
smerom nadol.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Únia by mala sprevádzať a 
podporovať regióny, miestne subjekty a 
obyvateľov na subregionálnej úrovni pri 
prechode ku klimatickej neutralite Únie a 
udržateľné pracovné miesta spojením 
výdavkov rozpočtu Únie na klimatické, 
hospodárske a sociálne ciele a ciele 
súdržnosti na všetkých príslušných 
úrovniach, pričom zváži investície so 
sociálnym účinkom a zameria sa na 
územia a skupinu ľudí, ktorí najviac 
potrebujú podporu na dosiahnutie 
prechodu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje 
Fond na spravodlivú transformáciu 
(ďalej len „FST“), ktorý je jedným z 
pilierov Mechanizmu spravodlivej 
transformácie implementovaného v rámci 
politiky súdržnosti. Cieľom FST je 
zmierniť nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. 
V súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje FST, 
ktorý je jedným z pilierov Mechanizmu 
spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je nielen zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie a podporovať činnosti 
zamerané na spravodlivú a efektívnu 
transformáciu energetiky na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, ale aj vytvárať a 
posilňovať budúce pozitívne účinky tým, 
že sa podporia najviac postihnuté územia, 
čo zahŕňa zámorské krajiny a územia, ako 
aj obyvateľstvo a najmä príslušných 
pracovníkov, pri zabezpečení sociálnej, 
územnej a hospodárskej súdržnosti. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k uľahčovaniu a stimulovaniu 
transformácie, a to vytváraním nových 
príležitostí pre udržateľné pracovné 
miesta, zmierňovaním nepriaznivých 
sociálnych dôsledkov a financovaním 
diverzifikácie, udržateľnosti a rekonverzie 
a modernizácie miestneho hospodárstva, 
pričom sa zabráni sociálne nevýhodným 
podmienkam a podporí nestabilné 
podnikateľské prostredie. Táto skutočnosť 
sa odráža v špecifickom cieli FST, ktorý je 
stanovený na rovnakej úrovni ako politické 
ciele stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
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ambíciami Únie navrhnutými v 
európskom ekologickom dohovore by mal 
FST zásadným spôsobom prispievať k 
tomu, aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

ambíciami európskeho ekologického 
dohovoru vytvárať príležitosti na 
budovanie prosperujúcejšieho, 
inkluzívnejšieho a zároveň zdravšieho 
a ekologickejšiho kontinentu by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy a urýchlil sa prechod na klimaticky 
neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom 
sa efektívne využívajú zdroje a energia 
a ktoré je založené na obnoviteľných 
zdrojoch energie, v čo najskoršom 
horizonte, najneskôr však do roku 2050. 
Financovanie FST by malo byť 
podmienené akceptovaním cieľa Únie v 
oblasti klimatickej neutrality najneskôr do 
roku 2050, ako aj strednodobými cieľmi . 
Zdroje z vlastného finančného krytia FST 
sú doplnkové a budú sa poskytovať nad 
rámec investícií potrebných na dosiahnutie 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov Únie vynaložených na plnenie 
cieľov v oblasti klímy. Zdroje dobrovoľne 
prevedené z EFRR a ESF+ sa budú plne 
podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej 
hodnoty v súlade so zásadami Európskeho 
piliera sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti 
a tiež vnútroštátne a regionálne investície 
a súkromný kapitál a v žiadnom prípade 
by sa nimi takéto investície nemali 
nahrádzať. Budúci VFR ako taký by mal 
byť ambiciózny a mal by umožniť 
dosiahnutie stanovených cieľov. 
Financovanie zo strany FST nesmie byť v 
žiadnom prípade na úkor iných 
existujúcich fondov. FST by mal 
podporovať prechod na ekologické 
hospodárstvo, najmä v regiónoch, ktoré sú 
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najviac závislé od uhlia alebo iných 
takýchto neudržateľných palív, a prispieť 
k novej udržateľnej politike súdržnosti 
zameranej na modely zamestnanosti 
orientované na budúcnosť a zelené 
pracovné miesta.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je nielen výzvou, ale aj 
obrovskou príležitosťou pre všetky členské 
štáty, regionálne a miestne verejné a 
súkromné subjekty. Bude potrebná 
dodatočná podpora pre regióny, a to i 
odľahlé oblasti, ktoré stále značne závisia 
od fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať a/alebo modernizovať v 
záujme prechodu ku klimatickej neutralite, 
spolu s pracovnou silou, ktorá potrebuje 
posilniť svoje zručnosti a pomoc na 
dosiahnutie zamestnanosti v ekologických 
odvetviach, a ktoré nemajú dostatok 
finančných prostriedkov na tento účel. FST 
by sa preto mal vzťahovať na celú Úniu, 
ale rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať počiatočnú odkázanosť 
regiónov na neudržateľné činnosti a ich 
schopnosť financovať potrebné investície 
na realizáciu prechodu ku klimatickej 
neutralite v čo najskoršom horizonte, 
najneskôr však do roku 2050, vrátane ich 
podpory alternatív k hospodárstvu 
založenému na fosílnych palivách 
prostredníctvom obehového hospodárstva, 
ktoré ponúka príležitosti na nové 
pracovné miesta, regionálny hospodársky 
rozvoj, lepšiu územnú súdržnosť a 
podnietenie miestnych vidieckych 
hospodárstiev.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia vrátane zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv, ako 
aj cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja. V zozname investícií by sa mali 
uprednostniť tie, ktoré podporujú ľudí, 
sociálne investície, miestne hospodárstva 
a trh práce s tvorbou dôstojných 
pracovných miest, a sú strednodobo a 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele Európskej zelenej dohody, a 
pritom by mal chrániť, zachovať a 
posilňovať prírodný kapitál Únie a 
zlepšovať zdravie a dobré životné 
podmienky, pokiaľ ide o riziká a vplyvy 
súvisiace so životným prostredím. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne, vysoko 
efektívne obehové hospodárstvo založené 
na obnoviteľných zdrojoch energie, s 
vysokou efektívnosťou využívania zdrojov 
a energie, a to čo najskôr, najneskôr však 
do roku 2050. V prípade upadajúcich 
odvetví, ako je výroba energie z čierneho a 
hnedého uhlia, plynu, ropy a rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
fosílnych palív, ako aj v prípade 
nepriamych odvetví, ako sú dodávatelia a 
poskytovatelia služieb, ktorých táto 
upadajúca produkcia postihuje, by mala 
byť podpora naviazaná na pevnú 
podmienenosť postupnou stratégiou 
postupného ukončovania činnosti. Takáto 
podpora by mala byť jasne uvedená v 
pláne spravodlivej transformácie územia a 
mala by byť podmienená vytvorením 
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hospodárstvu a prispejú k nemu. kvalitných pracovných miest a sociálnym 
pokrokom a zabezpečením odolnosti 
miestneho hospodárstva s cieľom 
prekonať potenciálne straty pracovných 
miest. Pokiaľ ide o transformáciu odvetví s 
vysokou úrovňou emisií skleníkových 
plynov, podpora by mala byť zameraná 
nové činnosti zavádzaním nových 
technológií, nových postupov alebo 
výrobkov, ktoré povedú k významnému 
zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v 
oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s 
cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť 
EÚ najneskôr do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zručností a práv 
zamestnancov a predchádzaní zhoršovaniu 
životného prostredia. Tieto investície by 
mali tiež umožniť financovanie 
odborných znalostí a analýz na podporu 
plne transformovaných MSP s cieľom 
udržať si zamestnancov so zvýšenou 
úrovňou zručností a s novými 
zručnosťami. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať vykonávaniu zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti pri 
investičných rozhodnutiach, ako aj k 
ekologickým odvetviam, ako sú napríklad 
tie, ktoré sa týkajú obnoviteľných zdrojov 
energie, inteligentnej mobility, boja proti 
energetickej chudobe, investícií so 
sociálnym účinkom alebo iných odvetví, 
ktoré podporujú, podporujú a podnecujú 
efektívne využívanie zdrojov a obehové 
hospodárstvo. Tieto investície by mali 
podporovať aj vytvorenie znalostných 
inovačných spoločenstiev s dôrazom na 
digitalizáciu a výskum a Európskeho 
inovačného a technologického inštitútu, 
ktoré budú spájať výskumné strediská, 
podnikanie, univerzity a miestne a 
regionálne samosprávy s cieľom prispieť 
k inteligentnému a udržateľnému 
prechodu. Takéto opatrenia by mali 
posilniť vytváranie ekologických 
udržateľných a dôstojných pracovných 
miest, zmierniť negatívne sociálne 
dôsledky a urýchliť prechod ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu 
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najneskôr do roku 2050.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) FST by sa mal využívať aj na 
podporu investícií do sociálnych, 
vzdelávacích, zdravotníckych a 
kultúrnych projektov, s osobitnou 
pozornosťou určenou regiónom, ktoré sú 
závislé od uhlíkovo náročného 
hospodárstva a ktoré sú postihnuté 
štrukturálnym prechodom 
na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje. Nerovnosť príležitostí 
v oprávnených regiónoch má vplyv najmä 
na prístup k vzdelávaniu, ku kultúre a 
komunitným, zdravotníckym a sociálnym 
službám. Rozvojom silnej miestnej 
komunity spájajúcej rôzne generácie, ako 
aj integráciou zraniteľného obyvateľstva 
bez akejkoľvek diskriminácie v 
spoločnosti, možno posilniť hospodárske 
príležitosti a zabezpečiť spravodlivú 
transformáciu pre všetkých. Na tento účel 
sa sociálna inovácia musí podporovať 
najmä v oblasti vzdelávania a 
starostlivosti v ranom detstve, 
vzdelávacích zariadení, študentských 
ubytovní a digitálneho vybavenia, ale aj 
zdravotníckych služieb a nových modelov 
starostlivosti vrátane kliník, nemocníc 
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alebo komunitnej starostlivosti. Pomohlo 
by to zabezpečiť, aby osoby žijúce v 
prechodných regiónoch mali prístup ku 
kvalitným verejným službám a službám 
všeobecného záujmu vrátane tých, ktoré 
sú aktívne v sociálnom hospodárstve a 
ktoré sú veľmi dôležité pre miestny 
hospodársky rozvoj a sociálne trhové 
hospodárstvo s cieľom podporiť sociálne 
spravodlivý prechod, ktorý nikoho 
nezabúda

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V záujme ochrany osôb, u ktorých 
existuje najvyššia pravdepodobnosť, že 
budú potrebovať pomoc pri dosahovaní 
klimatickej transformácie, by sa mal FST 
vzťahovať na zvyšovanie úrovne zručností 
a rekvalifikáciu dotknutých pracovníkov, 
pričom osobitná pozornosť by sa mala 
venovať najzraniteľnejším osobám 
vymedzeným v [nariadení o ESF+] a 
osobám, ktoré sú najďalej od trhu práce 
(ako sú dlhodobo nezamestnaní, chudobní 
zamestnaní alebo mladí ľudia, ktorí sú 
nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy), 
s cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým 
pracovným príležitostiam a dosiahnuť 
rodovú rovnováhu vo všetkých sektoroch, 
vypracovať aktívne politiky trhu práce 
a politiky zručností, ktoré sa zameriavajú 
na odvetvia a pracovné miesta 
orientované na budúcnosť, pričom sa 
zabezpečia príležitosti celoživotného 
vzdelávania a bude rešpektovať zásada 
rovnakej odmeny za rovnakú prácu, 
poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí boli 
transformáciou zasiahnutí, poradenstvo, 
odbornú prípravu, podporné služby 
a individuálnu pomoc všetkým kategóriám 
uchádzačov o zamestnanie pri hľadaní 
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zamestnania, a zároveň zabezpečiť 
všetkým skupinám osôb rovnaký prístup 
bez diskriminácie, pričom sa bude 
venovať osobitná pozornosť mladým 
ľuďom, a aktívne ich začleňovať do trhu 
práce. V tejto súvislosti by sa možnosti 
zvyšovania úrovne zručností a získavania 
nových zručností mali pracovníkom 
poskytnúť v primeranom časovom rámci 
skôr, než sa stanú nezamestnanými. Úsilie 
sa musí sústrediť na hospodársku obnovu 
postihnutých regiónov, najmä 
prostredníctvom rekvalifikácie a 
intenzívnej spolupráce medzi 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi susedných členských štátov s 
cieľom dosiahnuť plný potenciál 
cezhraničného trhu práce v plnom súlade 
s Fondom na prispôsobenie sa 
globalizácii.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby vykonávanie priorít 
financovaných z FST prispievalo 
k rešpektovaniu a podpore rovnosti medzi 
ženami a mužmi v súlade s článkom 8 
Zmluvy o fungovanie Európskej únie 
(ZFEÚ). Z hodnotení vyplýva, že je 
dôležité včas a jednotným spôsobom 
zohľadniť aspekty cieľov rodovej rovnosti 
vo všetkých rozmeroch a vo všetkých 
fázach prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia operačných 
programov a zároveň zabezpečiť, aby sa 
prijímali osobitné opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti a zásady rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu rovnakej 
hodnoty, ekonomickej nezávislosti žien, 
zlepšenia vzdelávania a kvalifikácie a 
opätovného začlenenia žien, ktoré sú 
obeťami násilia, do trhu práce a do 
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spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) FST zohráva dôležitú úlohu pri 
zmierňovaní sociálnych dôsledkov 
presahujúcich rámec hospodárstva a 
nemal by byť len obchodným investičným 
nástrojom. Tento prechod si vyžaduje od 
postihnutých regiónov a ich obyvateľov 
veľké zmeny. Medzi riziká patrí nielen 
strata pracovných miest, ale aj strata 
miestneho daňového príjmu, ako aj 
migrácia pracovnej sily, odchod mladých 
a starších ľudí a potenciálne zrušenie 
niektorých služieb (najmä v prípade 
baníkov), a preto sú kľúčovým prvkom na 
zabezpečenie sociálne spravodlivého 
prechodu, ktorý na nikoho nezabúda, 
investície do sociálnej infraštruktúry s 
cieľom zabezpečiť vysokú úroveň služieb 
pre obyvateľov a vyvážiť stratu služieb. V 
rámci FST by sa mali predovšetkým prijať 
preventívne opatrenia proti recesii, 
ktorými sa zabezpečí, aby miestni 
obyvatelia podporovali zmeny a aby sa 
dosiahlo zlepšenie zo strany aktérov 
miestnych komunít a zdravotníckej, 
sociálnej, ako aj demokratickej 
infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 

(12) S cieľom posilniť diverzifikáciu a 
rekonverziu území, ktoré si vyžadujú 
dodatočnú podporu na dosiahnutie 
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poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

transformácie, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície s potenciálom vytvárania 
pracovných miest v ekologických a 
udržateľných MSP, a najmä mladých 
podnikov a tých, ktoré pôsobia v odvetví 
sociálnej inovácie. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k ekologickej, dôstojnej a udržateľnej 
zamestnanosti. Cieľom musí byť 
vytváranie dôstojných a udržateľných 
pracovných miest v sektoroch 
orientovaných na budúcnosť a umožnenie 
sociálneho začlenenia a zároveň uznanie, 
ocenenie a zlepšovanie zručností a 
vzdelávanie miestnych ľudských zdrojov. 
V prípade iných podnikov ako MSP by sa 
produktívne investície mali podporovať len 
vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku 
pracovných miest vyplývajúceho z 
transformácie a ak podporujú ústredný 
cieľ fondu, ktorým je urýchlenie 
transformácie na klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo, ktoré je založené 
na obnoviteľných zdrojoch energie, 
v ktorom sa vysoko efektívne využívajú 
zdroje a energia, a to vytvorením alebo 
podporovaním prispôsobenia značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom, a to v plnom súlade s Fondom 
na prispôsobenie sa globalizácii. Investície 
do existujúcich priemyselných zariadení 
vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje 
systém Únie na obchodovanie s emisiami, 
by mali byť povolené za podmienky, že 
prispievajú k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo najneskôr do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a za 
predpokladu, že vedú k ochrane značného 
počtu dôstojných a udržateľných 
pracovných miest. Akékoľvek takéto 
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investície by mali byť náležite odôvodnené 
v príslušnom pláne spravodlivej 
transformácie územia, mali by byť 
udržateľné a mali by byť v súlade so 
zásadou prvoradosti energetickej 
efektívnosti. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu a politiky súdržnosti by 
podpora pre podniky mala byť v súlade s 
pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci 
stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. 
Najmä by sa mala obmedziť podpora 
produktívnych investícií pre iné podniky 
než MSP na podniky, ktoré sa nachádzajú 
v oblastiach určených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. 
a) a c) ZFEÚ. Prechod iniciovaný 
Európskou zelenou dohodou musí byť 
prospešný pre všetkých a nesmie 
rozširovať nerovnosti, pričom osobitnú 
pozornosť treba venovať vidieckym 
oblastiam a ich významným 
hospodárskym ťažkostiam, najmä pre 
mladých ľudí.

__________________ __________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať 
zdroje FST do jednej alebo viacerých 
osobitných priorít v rámci programu 
podporovaného z Európskeho fondu 

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
sa mala požadovať príprava samostatného 
programu FST. V súlade s článkom 21a 
nariadenia (EÚ) [nové VN] by sa zdroje 
FST mohli dobrovoľne posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
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regionálneho rozvoja (ďalej len 
„EFRR“), Európskeho sociálneho fondu 
plus (ďalej len „ESF+“) alebo Kohézneho 
fondu. V súlade s článkom 21a nariadenia 
(EÚ) [nové VN] by sa zdroje FST mali 
posilniť doplnkovým financovaním z 
EFRR a ESF+. Príslušné sumy prevedené z 
EFRR a ESF+ by mali byť v súlade s 
typom operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

ESF+, ktorým by sa na tento účel mali 
prideliť dodatočné zdroje. Príslušné sumy 
prevedené z EFRR a ESF+ by mali byť v 
súlade s typom operácií stanoveným v 
plánoch spravodlivej transformácie územia 
a v cieli týchto fondov. Uplatňovanie FST 
nesmie v súlade s cieľom zjednodušenia 
vytvárať nadmernú byrokraciu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami a s podporou Komisie plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 
tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 
ktorá by vychádzala z existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinným a merateľným 
zavedením a vykonávaním procesu 
transformácie na konkrétnom území, ktoré 
potrebuje podporu, aby mohol postupne 
odstrániť svoju závislosť od 
neudržateľných činností s cieľom 
dosiahnuť klimaticky neutrálne 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050. V 
tejto súvislosti by prijímajúce regióny v 
členských štátoch mali s podporou 
Komisie pripraviť plány spravodlivej 
transformácie územia. Pri príprave plánov 
spravodlivej transformácie by prijímajúce 
regióny mali viesť konzultácie s 
príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane miestnych a regionálnych 
orgánov v súlade so zásadami partnerstva, 
miestnych a regionálnych aktérov, ako sú 
existujúce miestne podniky, a najmä MSP 
a subdodávateľov veľkých energetických 
zariadení, občianskej spoločnosti, 
sociálnych partnerov a príslušných 
miestnych komunít. V plánoch 
spravodlivej transformácie sa musí 
podrobne rozpracovať proces 
transformácie vrátane opatrení 
zameraných na vytváranie sociálno-
ekonomických vplyvov, zvyšovanie úrovne 
zručností a rekvalifikáciu a investície do 
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miestnej sociálnej infraštruktúry, a to 
aspoň v súlade s ambíciami ich národných 
plánov v oblasti energetiky a klímy, 
Európskym pilierom sociálnych práv a 
cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja. Na tento účel by Komisia mala 
zriadiť platformu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorá by vychádzala z 
existujúcej platformy pre transformujúce sa 
uhoľné regióny, aby umožnila dvojstrannú 
a viacstrannú výmenu skúseností, čo sa 
týka získaných ponaučení a najlepších 
postupov pre všetkých dotknutých aktérov 
a sektory. Existujúca platforma by sa 
mala v plnej miere využiť vo fáze 
plánovania na šírenie najlepších 
postupov. Pri vypracúvaní týchto plánov 
spravodlivej transformácie územia sa 
musí požadovať komplexný prístup, ktorý 
zohľadňuje vplyv susediacich obytných 
oblastí vrátane cezhraničných oblastí.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V záujme zabezpečenia dlhodobej 
účinnosti a pozitívneho vplyvu 
transformácie a FST sa bude vyžadovať 
zber údajov, aby sa lepšie predpovedali 
zručnosti potrebné vo všetkých odvetviach 
a v priemysle s cieľom prispôsobiť sa 
zmenám, ktoré si vyžaduje nové zelené 
hospodárstvo, a najmä poskytnúť modely 
pre vplyv scenárov dekarbonizácie na 
zamestnanosť, ako aj monitorovanie 
prostredníctvom primeraných 
ukazovateľov sociálnej udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
aktéri a lokality, ktoré transformácia 
najviac postihne a na ktoré by sa mala 
sústrediť pomoc z FST. Zároveň by sa v 
nich mali opísať osobitné činnosti, ktoré sa 
majú vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva najneskôr do 
roku 2050. Konkrétne plány spravodlivej 
transformácie by mali určiť zatvorenie 
zariadení zahŕňajúcich výrobu fosílnych 
palív, iné činnosti náročné na skleníkové 
plyny alebo činnosti, ktorých konečné 
priemyselné produkty sú priamo 
ovplyvnené prechodom na uhlíkovú 
neutralitu, a potrebu poskytovať pomoc 
na zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikáciu pracovníkov, ako aj pre 
dodávateľov a poskytovateľov služieb, 
ktorí sú vo veľkej miere závislí od týchto 
odvetví, ako aj podrobný plán investícií do 
sociálnej infraštruktúry. Sociálni partneri 
musia byť zapojení do všetkých fáz 
procesu, aby poskytli podnety týkajúce sa 
špecifických potrieb, ktoré musia byť 
zamerané. Uvedené územia by mali byť 
presne vymedzené a zodpovedať regiónom 
na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy (hospodárske, sociálne, 
územné a environmentálne), potreby, 
príležitosti a zdroje týchto území na 
dosiahnutie transformácie, a to aj pokiaľ 
ide o sociálnu infraštruktúru, potenciál 
tvorby pracovných miest a existujúci 
potenciál v oblasti vzdelávania a 
inžinierstva. V týchto plánoch by sa mali 
určiť typy operácií potrebných na 
zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré vytvárajú udržateľné a 
dôstojné pracovné miesta, ktorými sa 
uprednostňuje zmiernenie akýchkoľvek 
sociálno-ekonomických otrasov z 
transformácie a ktoré sú tiež ktoré sú 
zároveň v súlade s transformáciou na 
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klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050, ako aj s cieľmi Európskej zelenej 
dohody, zásadami Európskeho piliera 
sociálnych práv a cieľmi OSN v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, pričom sa 
zabezpečí, aby sa na nikoho nezabudlo. 
Finančnú podporu z FST by mali dostávať 
len investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
národného programu FST, ktorý má 
schváliť Komisia.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST čo najviac orientovalo na 
výsledky, v súlade so zásadou 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

(16) V záujme toho, aby využívanie 
zdrojov FST čo najviac optimalizovalo 
zameranie na výsledky, v súlade so 
zásadou proporcionality by mala mať 
Komisia možnosť uplatniť finančné opravy 
v prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST. Komisia by mala monitorovať 
regióny, v ktorých využívanie zdrojov JTF 
vedie k slabším výsledkom, a zabezpečiť, 
aby sa tieto regióny ďalej podporovali, 
aby sa nezabudlo na žiadny región.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia pri ich 
hospodárskej a sociálnej transformácii 
a transformácii trhu práce v rámci ich 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
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jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a osobitné výzvy 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory 
skupinám ľudí a územiam, ktoré si 
vyžadujú dodatočnú podporu pri prechode 
na klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa vysokoefektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, a to do roku 2050, s cieľom 
premeniť výzvy spojené s transformáciou 
na príležitosti a zároveň prispieť k 
ďalšiemu rozvoju európskeho sociálneho 
modelu pre súčasné a budúce generácie a 
k boju proti nerovnostiam.

Pozmeňujúci návrh 22

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

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

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k tomuto špecifickému 
cieľu:

– umožňovať regiónom, miestnym 
úrovniam a ľuďom riešiť sociálne, 
hospodárske a environmentálne výzvy a 
výzvy spojené s trhom práce a príležitosti 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a spoločnosť, ktoré budú v 
súlade s cieľom obmedziť zvýšenie 
globálnej teploty výrazne pod úrovňou 2° 
C , pričom sa bude vyvíjať úsilie o 
obmedzenie zvýšenia na 1,5 °C a zároveň 
sa zabezpečia plány spravodlivej 
transformácie územia na zvýšenie 
transparentnosti a bezpečnosti pre 
komunity, pracovníkov, priemysel a 
investorov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Z FST sa podporuje cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu vo 
všetkých členských štátoch, pričom sa 
venuje osobitná pozornosť členským 
štátom, ktoré sú odkázané na  fosílne 
palivá, pričom sa dodržiavajú a podporujú 
hlavné ciele Európskej zelenej dohody a 
Európskeho piliera sociálnych práv 
v záujme riešenia klimatických 
a environmentálnych výziev a súčasného 
zabezpečenia spravodlivej transformácie, 
pri ktorej sa na nikoho nezabúda. FST 
podporuje činnosti stanovené v článku 4 
ods. 2 až 2c a podmienkou prístupu k 
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fondu by mal byť záväzok členského 
štátu, že do roku 2050 dosiahne 
klimatickú neutralitu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 10 miliardy EUR v 
cenách roku 2018, pričom táto suma môže 
byť navýšená o dodatočné zdroje 
alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v 
súlade s uplatniteľným základným aktom. 
Financovanie z FST nesmie byť na úkor 
zdrojov pridelených na ostatné fondy 
VFR.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podnet Komisie sa 0,35 % sumy 
uvedenej v prvom pododseku alokuje na 
technickú pomoc.

Na podnet Komisie sa minimálny podiel 
0,35 % sumy uvedenej v prvom pododseku 
alokuje na technickú pomoc.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia prijme delegovaným 
aktom v súlade s článkom 10 rozhodnutie, 
ktorým stanoví ročné rozdelenie zdrojov 
pre jednotlivé členské štáty vrátane 
akýchkoľvek dodatočných zdrojov 
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metodikou stanovenou v prílohe I. uvedených v odseku 2 v súlade s 
metodikou stanovenou v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Prostriedky z Nástroja Európskej únie na 
obnovu
1. Opatrenia uvedené v článku 2 
nariadenia [o ERI] sa v rámci FST 
realizujú s použitím sumy vo výške 30 
miliárd EUR v bežných cenách zo sumy 
uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) bode 
vi) uvedeného nariadenia s výhradou jeho 
článku 4 ods. 3, 4 a 8.
Táto suma sa považuje za sumu 
obsahujúcu iné zdroje podľa článku 3 
ods. 2 tohto nariadenia a predstavuje 
vonkajšie pripísané príjmy v súlade s 
článkom 21 ods. 5 nariadenia (EÚ, 
Euratom) 2018/1046. 
Tieto prostriedky budú k dispozícii na 
rozpočtový záväzok v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu na 
roky 2021 až 2024 ako doplnok 
k celkovým zdrojom uvedeným v článku 3, 
a to takto:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR,
– 2023: 8 276 600 000 EUR,
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Okrem toho sa zo zdrojov uvedených v 
prvom pododseku tohto odseku poskytne 
suma 15 600 000 EUR v bežných cenách 
na administratívne výdavky.
2. Na podnet Komisie sa 0,35% sumy 
uvedenej v prvom pododseku odseku 1 
alokuje na technickú pomoc.
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3. Ročné rozdelenie sumy uvedenej v 
odseku 1 podľa členských štátov sa 
zahrnie do rozhodnutia Komisie 
uvedeného v článku 3 ods. 3 v súlade s 
metodikou stanovenou v prílohe I.
4. Odchylne od článku 14 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 
pravidlá zrušenia viazanosti stanovené v 
hlave VII kapitole IV nariadenia (EÚ) 
[nové VN] uplatňujú na rozpočtové 
záväzky na základe zdrojov uvedených v 
odseku 1 tohto článku. Odchylne od 
článku 12 ods. 4 písm. c) nariadenia o 
rozpočtových pravidlách sa tieto zdroje 
nesmú použiť v rámci následného 
programu či akcie.

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú tieto činnosti určené na 
hospodársku transformáciu za 
predpokladu, že sú oprávnené podľa 
nariadenia... [nariadenie o taxonómii v 
oblasti udržateľnosti]:

Pozmeňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) udržateľné investície v MSP 
vrátane startupov, energetických 
spoločenstiev a družstiev a subjektov 
pôsobiacich v sociálnych inováciách, 
ktoré vedú k tvorbe udržateľných 
a dôstojných pracovných miest, 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;
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Pozmeňujúci návrh 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) investície do vytvárania nových 
firiem v sociálnych podnikoch a 
udržateľných odvetviach orientovaných 
na budúcnosť, obnoviteľných zdrojov 
energie, do obnoviteľnej energie, 
ekologizácie a budovania zelenej 
infraštruktúry, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov 
a konzultačných služieb;

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) investície so sociálnym účinkom, 
konkrétne investície, ktoré podporujú 
rozvoj podnikov, ktoré majú pozitívny, 
miestny a merateľný sociálny a 
environmentálny vplyv;

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 33
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
energetickej efektívnosti vrátane cielených 
opatrení na zlepšenie energetickej 
efektívnosti pri renovácii zamerané na 
riešenie energetickej chudoby a zlých 
podmienok bývania a v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov, ako aj do 
zavádzania inteligentných, energeticky 
efektívnych, miestnych a multimodálnych 
ekologických mestských prostriedkov 
dopravy na zníženie emisií vo všetkých 
spôsoboch dopravy;

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti, najmä so 
zameraním na mikropodniky a malé 
podniky;

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie 
a dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy 
a projektov na zmenu účelu, pričom sa 
zabezpečí náležité dodržiavanie zásady 
„znečisťovateľ platí“;
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Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) technická pomoc. vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú sociálne investície vrátane 
investícií, ktoré podporujú vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
pričom sa zabezpečuje účasť osôb so 
zdravotným postihnutím a 
najodkázanejších osôb a prístupnosť pre 
tieto osoby, a to najmä prostredníctvom:
a) mikrofinancovania, financovania 
sociálnych podnikov a sociálneho 
hospodárstva;
b) sociálnych inovácií, sociálnej 
infraštruktúry, ako aj infraštruktúry pre 
miestne komunity, napríklad 
komunitných a dobrovoľníckych centier;
c) zariadení na vzdelávanie a 
odbornú prípravu;
d) energeticky efektívneho sociálneho 
bývania, ktoré prispieva k odstraňovaniu 
energetickej chudoby, a bývania ako 
prvého riešenia pre ľudí ohrozených 
bezdomovectvom alebo bezdomovcov;
e) kvalitných, udržateľných a cenovo 
dostupných infraštruktúr sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti a služieb 
zdravotnej starostlivosti a inovačných 
riešení v oblasti zdravia;
f) aktivít v oblasti kultúry a 
kultúrneho dedičstva so sociálnym 
cieľom.
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú tieto investície zamerané na 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie:
a) zvyšovanie zručností a 
rekvalifikácia nielen súčasných alebo 
bývalých pracovníkov, ktorí pracujú v 
odvetviach fosílnych palív, ale všetkých 
osôb mimo trhu práce, vrátane dlhodobo 
nezamestnaných osôb, osôb hľadajúcich 
si prvé zamestnanie a mladých ľudí, ktorí 
nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET);
b) aktívne politiky pracovného trhu a 
zručností orientované na perspektívne 
odvetvia a zamestnanosť, ako aj 
personalizovanú a na ľudí zameranú 
pomoc a poradenstvo pri hľadaní 
zamestnania a podporné služby pre 
uchádzačov o zamestnanie;
c) dočasné opatrenia na podporu 
príjmu a opatrenia sociálnej ochrany pre 
pracovníkov, ktorí sú najviac postihnutí 
transformáciou, ak je to vhodné, s 
osobitným dôrazom na chudobu 
pracujúcich. Tieto opatrenia by boli len 
doplnkom k národným bezpečnostným 
sietiam, ak je to potrebné;
d) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie a sociálno-ekonomická 
integrácia osôb a komunít.

 (Písmená a) až d) v článku 2b zodpovedajú písmenám h) až j) v návrhu Komisie s týmito 
zmenami (zvýraznený text):

h) zvyšovanie zručností a rekvalifikácia nielen súčasných alebo bývalých pracovníkov, 
ktorí pracujú v odvetviach fosílnych palív, ale všetkých osôb mimo trhu práce, vrátane 
dlhodobo nezamestnaných osôb, osôb hľadajúcich si prvé zamestnanie a mladých ľudí, 
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ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET);

i) aktívne politiky pracovného trhu a zručností orientované na perspektívne odvetvia a 
zamestnanosť, ako aj pomoc pri hľadaní zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie;

ia) dočasné opatrenia na podporu príjmu a opatrenia sociálnej ochrany pre 
pracovníkov, ktorí sú najviac postihnutí transformáciou, ak je to vhodné, s osobitným 
dôrazom na chudobu pracujúcich. Tieto opatrenia by boli len doplnkom k národným 
bezpečnostným sietiam, ak je to potrebné;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o zamestnanie a sociálno-ekonomická integrácia 
osôb a komunít.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporuje technická pomoc v súvislosti s 
investičnými líniami uvedenými v 
odsekoch 2, 2a a 2b.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2d. Okrem toho sa môžu z FST 
podporovať v oblastiach označených ako 
podporované oblasti v súlade s článkom 
107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ a v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci Únie 
stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ 
produktívne investície do iných podnikov 
než MSP za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. h) a že boli 
podrobené dodatočnej kontrole ich súladu 
s Európskym pilierom sociálnych práv a 
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boli predmetom dodatočnej kontroly 
súladu s Európskym pilierom sociálnych 
práv a že vedú v tvorbe udržateľného 
kvalitného zamestnania a lepšieho 
sociálneho začlenenia. Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia a neudržiava sa nimi 
závislosť od fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2e. Z FST možno podporovať aj 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES za predpokladu, že 
takéto investície boli schválené ako súčasť 
plánu spravodlivej transformácie územia 
na základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia a neudržiava sa nimi 
závislosť od fosílnych palív, a mali by byť 
sociálne a environmentálne udržateľné.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2f. Pri zostavovaní rozpočtu na akcie 
a pri ich programovaní sa z FST je 
cieľom zabezpečiť rovnakú podporu pre 
každú z troch investičných línií uvedených 
v odsekoch 2, 2a a 2b. Zásada rovnakého 
podielu môže byť upravená podľa 
uváženia regiónov s povinnosťou 
rešpektovať vyvážený prístup medzi 
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rôznymi investičnými líniami. 

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním fosílnych palív s 
výnimkou zemného plynu ako 
prechodného paliva, medzičlánku medzi 
uhlím a ekologickou energiou;

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre činnosti uvedené v článku 4 ods. 2a 
a ods. 2b tiež platia osobitné vylúčenia 
[ESF+].

Pozmeňujúci návrh 49

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 sú 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 ak sú 
plánované činnosti v súlade s plánovacou 
požiadavkou stanovenou v článku 4 ods. 2 
písm. g) a cieľmi Európskej zelenej 
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dohody.

Pozmeňujúci návrh 50

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 prípadne zo 
zdrojov prevedených v súlade s článkom 
[21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Podiel 
prostriedkov ESF+ v rámci celkových 
zdrojov nesmie presiahnuť 20 %.

Pozmeňujúci návrh 51

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. 
868/201417 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 

1. Členské štáty pripravia v plnom 
súlade so zásadou partnerstva a spolu s 
príslušnými miestnymi a regionálnymi 
úradmi dotknutých území, ako aj 
sociálnymi partnermi, organizáciami 
občianskej spoločnosti a miestnymi 
subjektmi 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 
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potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami prechodu a dôsledkami pre trh 
práce, ako aj postihnuté nepriame 
priemyselné odvetvia, ako sú dodávatelia 
a poskytovatelia služieb, najmä pokiaľ ide 
o adaptáciu pracovníkov, rekvalifikačné 
potreby profilov zamestnania, ktoré sa 
očakávajú v súvislosti so zmenou trhu 
práce na týchto územiach, alebo 
očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov 
a územia s odvetviami, ktorých konečné 
priemyselné výrobky sú priamo 
ovplyvnené prechodom na uhlíkovú 
neutralitu.

__________________ __________________
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).

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis procesu prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu hospodárstvu na 
vnútroštátnej úrovni najneskôr do roku 
2050 vrátane právne záväzných dátumov 
kľúčových krokov transformácie, ktoré sú 
v súlade s poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“), s cieľom postupne vyradiť 
uhlie, iné fosílne palivá a dotácie na 
fosílne palivá na príslušnom území v 
súlade s cieľom obmedziť zvýšenie teploty 
na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou;
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Pozmeňujúci návrh 53

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 
odvetví, ktoré sú označené ako najviac 
postihnuté procesom transformácie 
uvedeným v písmene a) v súlade s 
odsekom 1;

Pozmeňujúci návrh 54

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, environmentálneho vplyvu 
a vplyvu prechodu na pracovný trh, ako aj 
súvisiacich prínosov vyplývajúcich 
z prechodu na klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo, v ktorom sa 
vysokoefektívne využívajú zdroje 
a energia a ktoré je v plnom rozsahu 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, najmä z hľadiska zdravia 
a dobrých životných podmienok, pričom sa 
určí potenciálny počet dotknutých 
pracovných miest a zaniknutých 
pracovných miest, potenciál vytvárania 
pracovných miest, potreba nových 
zručností a ďalšie sociálne dôsledky 
vyplývajúce zo zeleného hospodárstva, 
potreby a ciele rozvoja, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2030 a súvisia 
s prechodom na nulovú bilanciu emisií 
uhlíka, odklonom od využívania fosílnych 
palív alebo ukončením činností spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov 
na týchto územiach a výzvami z hľadiska 
energetickej chudoby;
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Pozmeňujúci návrh 55

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 výziev a príležitostí 
v sociálnej, hospodárskej 
a environmentálnej oblasti a na 
pracovnom trhu vyplývajúcich z prechodu 
na obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, s podrobným zoznamom 
plánovaných činností, ktoré rešpektujú 
vyváženú zásadu spoločnú pre všetky tri 
línie investícií uvedené v článku 4 ods. 2, 
2a a 2b;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi, územnými alebo 
medziregionálnymi či cezhraničnými 
stratégiami a plánmi, ostatnými fondmi 
Únie, ako je [ESF+], EFRR, NEKP, so 
súvisiacimi stratégiami Únie (Európska 
zelená dohoda a Európsky pilier 
sociálnych práv), ako aj s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podrobný zoznam rôznych 
partnerov a zainteresovaných strán, s 
ktorými sa uskutočnili konzultácie a ktorí 
zastupujú obyvateľov daného územia;

Pozmeňujúci návrh 58

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 nástrojov a mechanizmov 
riadenia pozostávajúcich z dohody 
o spolupráci a spôsobu zapojenia 
príslušných miestnych a regionálnych 
orgánov a miestnych zainteresovaných 
strán do organizácie a vykonávania 
partnerstva, plánovaných monitorovacích 
a hodnotiacich opatrení, zodpovedných 
orgánov v súlade s európskym kódexom 
správania pre partnerstvo v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (CDR 240/2014);

Pozmeňujúci návrh 59

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) opis toho, ako sa uskutočnila 
verejná konzultácia, ktorá predchádzala 
príprave plánov spravodlivej 
transformácie územia, a ako sa zohľadnil 
výsledok tejto konzultácie;

Pozmeňujúci návrh 60

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

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

g) posúdenie príležitostí, ktoré 
dotknutým územiam a ich obyvateľom 
prináša transformácia, spolu s opisom 
typu plánovaných operácií vrátane 
potrebných politík trhu práce a politík 
zručností, ktoré sa majú aktívne podieľať 
na podpore a rozvoji zamestnanosti 
a vytvárania pracovných miest, a ich 
očakávaných prínosov, pokiaľ ide 
o odľahčenie sociálnych a  ekonomických 
výziev transformácie a výziev z hľadiska 
energetickej bezpečnosti a životného 
prostredia a premenu výziev 
transformácie na príležitosti pre región 
a ľudí, ktorí v ňom žijú;

Pozmeňujúci návrh 61

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 
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; alebo ak 
existuje naliehavá potreba rekvalifikovať 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie 
a iné financovanie nie je k dispozícii;

Pozmeňujúci návrh 62

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

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

i) ak sa podpora poskytuje na 
investície na zníženie emisií skleníkových 
plynov z činností uvedených v prílohe I k 
smernici 2003/87/ES, vyčerpávajúci 
zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, a 
odôvodnenie, že prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a 
obehové hospodárstvo, ktoré je založené 
na obnoviteľných zdrojoch energie, 
v ktorom sa vysoko efektívne využívajú 
zdroje a energia, 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 a ich 
záväzkom je sociálna udržateľnosť;

Pozmeňujúci návrh 63

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 rozvojové potreby na území 
plánu;

Pozmeňujúci návrh 64

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) jasný opis úlohy, ktorá sa očakáva 
od verejnej správy a verejných agentúr na 
podporu vykonávania plánov.
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 66

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

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Z plánov spravodlivej 
transformácie územia sa vylučujú všetky 
verejné investície do infraštruktúry pre 
fosílne palivá a ponúkajú sa v nich 
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príležitosť na ďalšie posilnenie miestnych 
hospodárstiev a krátkych hospodárskych 
trás.

Pozmeňujúci návrh 68

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 bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) 
.../...[nové VN].

Pozmeňujúci návrh 69

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 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.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia pred prijatím 4. Komisia pred prijatím 
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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.

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

Pozmeňujúci návrh 71

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.

Pozmeňujúci návrh 72

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 a 
energetického využitia uhlia a lignitu, 
roponosnej bridlice a rašeliny (váha 
25 %);

Pozmeňujúci návrh 73

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

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

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 8 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;

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Načrtnutie procesu transformácie a 
identifikácia tých území v rámci členského 
štátu, ktoré potrebujú podporu pri 
prechode na nulovú bilanciu emisií uhlíka

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. a) – bod 1.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Načrtnutie očakávaného procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, v súlade s cieľmi národných 
energetických a klimatických plánov a 
iných existujúcich plánov transformácie s 
harmonogramom ukončenia alebo 
obmedzenia fosílnych palív do roku 2050 
a v časovom rámci, ktorý je v súlade s 
cieľom obmedziť zvýšenie teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou
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Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – nadpis Článok 7 ods. 2 písm. b) – bod 1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
náčrtu uvedeného v oddiele 1.1

1.2  Identifikácia území, odvetví, 
spoločenstiev a skupín ich obyvateľov, 
ktorí najviac potrebujú podporu na 
premenu výzvy na príležitosti, a 
odôvodnenie tohto výberu spolu so 
zodpovedajúcim odhadom vplyvov na 
hospodárstvo a zamestnanosť na základe 
náčrtu uvedeného v oddiele 1.1

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – nadpis

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

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2.1. Posúdenie hospodárskych, 
sociálnych, odvetvových a územných 
výziev a príležitostí prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo, 
v ktorom sa veľmi efektívne využívajú 
zdroje a energia a ktoré je založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie
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Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. c) – tabuľka – odsek 1 – 
zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– upadajúce odvetvia, pri ktorých sa 
očakáva ukončenie alebo výrazné 
obmedzenie ich činností v súvislosti s 
prechodom vrátane zodpovedajúceho 
harmonogramu,

– upadajúce odvetvia a odvetvia, 
ktorých úpadok sa predpokladá v súlade 
s ústrednými cieľmi Európskej zelenej 
dohody, pri ktorých sa očakáva ukončenie 
alebo výrazné obmedzenie ich činností v 
súvislosti s prechodom vrátane 
zodpovedajúceho harmonogramu,

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. c) – tabuľka – odsek 2 
– zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– očakávaný zánik pracovných miest 
a potreby v oblasti rekvalifikácie s 
ohľadom na prognózy zručností,

– očakávaný zánik pracovných miest 
a potreby v oblasti rekvalifikácie, zručností 
a odbornej prípravy, ako aj plánované 
typy podpory a politík s ohľadom na 
prognózy zručností potrebných vo 
všetkých odvetviach a v priemysle s 
cieľom prispôsobiť sa požadovaným 
zmenám,

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. c) – tabuľka – odsek 2 
– zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– potenciál hospodárskej 
diverzifikácie a možnosti rozvoja.

– potenciál hospodárskej 
diverzifikácie a možnosti rozvoja pre 
územia a ich obyvateľov v ďalších 
možných existujúcich alebo nových 
udržateľných odvetviach a podnikoch;
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Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. c) – tabuľka – odsek 2 – 
zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– očakávané účinky na rôzne 
kategórie miestneho obyvateľstva 
týkajúce sa veku, pohlavia a bydliska.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.2 – nadpis

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 pri efektívnom využívaní zdrojov 
a energie a na báze obnoviteľných 
zdrojoch energie a obehového a 
klimaticky neutrálneho hospodárstva

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.2 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. d) – tabuľka – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– potreby v oblasti rozvoja na 
riešenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, 

– potreby v oblasti rozvoja na 
riešenie výziev a príležitostí vyplývajúcich 
z transformácie,

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.2 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. d) – tabuľka – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ciele a výsledky očakávané na 
základe implementácie priority FST.

– ciele a výsledky očakávané na 
základe implementácie priority FST, a to aj 
pre všetkých ľudí žijúcich v príslušných 
regiónoch;

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.2 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. d) – tabuľka – zarážka 2 
a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ciele a výsledky očakávané pre 
miestne hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.2 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. e) – tabuľka – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– iné regionálne alebo národné plány 
rozvoja.

– iné regionálne alebo národné, 
územné alebo medziregionálne či 
cezhraničné stratégie a plány, ostatné 
fondy Únie, ako je [ESF+], EFRR, NEKP 
a súvisiace stratégie Únie (Európska 
zelená dohoda a Európsky pilier 
sociálnych práv), ako aj ciele OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja;

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.2 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. e) – tabuľka – zarážka 3 
a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– podrobný zoznam rôznych 
partnerov a zainteresovaných strán, s 
ktorými sa uskutočnili konzultácie a ktorí 
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zastupujú obyvateľov daného územia.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4. – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. g) – tabuľka – 
zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– typy plánovaných operácií a ich 
očakávaný príspevok k zmierneniu vplyvu 
klimatickej transformácie

– typy plánovaných operácií a ich 
očakávaný príspevok z hľadiska 
dopĺňania a aktívnej podpory 
spravodlivého prechodu na nulovú 
bilanciu emisií uhlíka.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4. – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. h) – tabuľka – odsek 
1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a pri každom z nich 
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 
tejto investície

– vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a pri každom z nich 
odôvodnenie potreby takejto podpory 
prostredníctvom analýzy nedostatkov, 
ktorá preukáže, že očakávaný počet 
zaniknutých pracovných miest by prevýšil 
očakávaný počet udržateľných a 
dôstojných pracovných miest vytvorených 
v prípade neuskutočnenia tejto investície, 
alebo ak existuje naliehavá potreba 
preškoliť pracovníkov vrátane 
uchádzačov o zamestnanie a iné 
financovanie nie je dostupné.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.4. – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. i) – tabuľka – odsek 1 – 
zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 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, a za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest

– zoznam operácií, ktoré sa majú 
podporiť, a odôvodnenie, že prispievajú k 
prechodu na klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa veľmi efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, a vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov na úroveň nižšiu ako príslušné 
referenčné hodnoty používané na 
bezodplatné prideľovanie podľa smernice 
2003/87/ES, a za predpokladu, že sú 
potrebné na úpravu, transformáciu alebo 
stratu dotknutých pracovných miest a že 
ich záväzkom je sociálna udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.4. – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. j) – tabuľka – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– synergie a komplementarita 
plánovaných operácií s inými programami 
v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu (podpora procesu 
transformácie), s inými finančnými 
nástrojmi (fond Únie na modernizáciu 
obchodovania s emisiami) a inými piliermi 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
(osobitná schéma v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor zriadený v spolupráci s Európskou 
investičnou bankou) s cieľom riešiť 
identifikované investičné potreby

– synergie a komplementarita 
plánovaných operácií s inými programami 
v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu (podpora procesu 
transformácie), s inými finančnými 
nástrojmi (fond Únie na modernizáciu 
obchodovania s emisiami) a inými piliermi 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
(osobitná schéma v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor zriadený v spolupráci s Európskou 
investičnou bankou) s cieľom riešiť 
identifikované investičné potreby 
a podporu potrebnú pre ľudí, ktorí žijú 
v dotknutých regiónoch, najmä pre 
pracovníkov vrátane uchádzačov 
o zamestnanie.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.4. – Referencia: Článok 7 ods. 2 písm. j) – tabuľka – zarážka 1 
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a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– opis úlohy, ktorá sa očakáva od 
verejnej správy a verejných agentúr na 
podporu vykonávania plánov.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – bod 3.1 – tabuľka – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– opatrenia na zapojenie partnerov 
do prípravy, implementácie, 
monitorovania a hodnotenia plánu 
spravodlivej transformácie územia,

– dohody na účel aktívnej účasti 
partnerov v súlade s európskym kódexom 
správania pre partnerstvo v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (CDR 240/2014) vrátane MVO, 
odborových zväzov a ďalších kľúčových 
zástupcov a zainteresovaných strán, ktoré 
zastupujú obyvateľstvo dotknutých 
regiónov, na príprave, implementácii, 
monitorovaní a hodnotení plánu 
spravodlivej transformácie územia vrátane 
určenia organizácií občianskej 
spoločnosti, ktoré majú byť zapojené, 
a spôsobu vedenia konzultácií 
so zástupcami komunít a ich aktívneho 
zapojenia do procesu programovania; 
konzultácie a zapojenie by sa mali 
uskutočňovať pred vypracovaním 
programových dokumentov, počas neho a 
po ňom;

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – bod 3.1 – tabuľka – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– výsledok verejnej konzultácie. – výsledok verejnej konzultácie v 
súlade s európskym kódexom správania 
pre partnerstvo v rámci európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
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(CDR 240/2014) a opis toho, ako sa táto 
konzultácia uskutočnila a ako sa výsledok 
týchto konzultácií zohľadnil v pláne.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – bod 3.2 – tabuľka – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– plánované monitorovacie a 
hodnotiace opatrenia vrátane ukazovateľov 
na meranie schopnosti plánu dosiahnuť 
svoje ciele

– plánované monitorovacie a 
hodnotiace opatrenia vrátane ukazovateľov 
na meranie schopnosti plánu dosiahnuť 
svoje ciele, postupné ukončenie všetkých 
činností súvisiacich s fosílnymi palivami v 
príslušných regiónoch, počet nových 
udržateľných a dôstojných pracovných 
miest a príležitostí na zamestnanie, ktoré 
možno vytvoriť, dosiahnuté sociálne 
výsledky ako zníženie extrémnej chudoby.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – bod 3.3 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán alebo orgány zodpovedné za 
koordináciu a monitorovanie 
implementácie plánu a ich úloha

Orgán alebo orgány zodpovedné za 
koordináciu a monitorovanie 
implementácie plánu a ich úloha v súlade s 
európskym kódexom správania pre 
partnerstvo v rámci európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(CDR 240/2014).

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka – stĺpec 1 – za „RCO 209“ (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre región NUTS 3, ktorý vykonáva plány 
spravodlivej transformácie, regionálny 
sociálny rozvoj;
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RCO 301 – investície do 
mikrofinancovania, financovania 
sociálnych podnikov a sociálneho 
hospodárstva,
RCO 302 – zariadení na vzdelávanie a 
odbornú prípravu,
RCO 303 – investície do energeticky 
efektívneho sociálneho bývania, ktoré 
prispieva k odstraňovaniu energetickej 
chudoby, a bývania ako prvého riešenia 
pre ľudí ohrozených bezdomovectvom 
alebo bezdomovcov;
RCO 304 – kvalita, udržateľné a cenovo 
prijateľné sociálne a zdravotnícke 
infraštruktúry a služby zdravotnej 
starostlivosti a inovačné zdravotnícke 
riešenia vrátane zdravotníckych služieb a 
nových modelov starostlivosti,
RCO 305 – sociálne inovácie vrátane 
inovačných sociálnych riešení a systémov 
zameraných na podporu sociálnych 
vplyvov a výsledkov v oblastiach,
RCO 306 – aktivity v oblasti kultúry a 
kultúrneho dedičstva so sociálnym 
cieľom,
RCO 307 – infraštruktúra pre miestne 
komunity, napríklad komunitné 
a dobrovoľnícke centrá,
RCO 308 – začlenenie a prístup osôb so 
zdravotným postihnutím
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STANOVISKO VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A 
BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alexandr Vondra

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Fond na spravodlivú transformáciu (FST) je prvým pilierom mechanizmu spravodlivej 
transformácie a považuje sa za nevyhnutný predpoklad úspešného prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. Komisia má v úmysle zabezpečiť, aby sa „na nikoho nezabudlo“, 
ale návrh FST nespĺňa tento prísľub. 

Po prvé, objem FST vo výške 7,5 miliardy EUR zďaleka nedosahuje predpokladané potreby, 
ktoré sa v niektorých členských štátoch odhadujú na stovky miliárd do roku 2050. Preto sa 
spravodajca domnieva, že na zvýšenie objemu FST sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, 
o ktorých sa musí diskutovať počas prebiehajúcich rokovaní o budúcom viacročnom 
finančnom rámci.  

Po druhé, Komisia rieši tento nedostatok zdrojov povinným prevodom prostriedkov z EFRR 
a ESF+. Podľa názoru spravodajcu to odkláňa peniaze od iných dôležitých cieľov a malo by 
sa k tomu pristúpiť len na dobrovoľnom základe a podľa uváženia členských štátov, ktoré 
majú najlepšie predpoklady na posúdenie svojich vlastných investičných potrieb.

Po tretie, výdavkové priority FST by sa mali zmeniť tak, aby sa maximalizoval jeho vplyv. 
Regióny závislé od čierneho a hnedého uhlia budú prvé a najviac zasiahnuté prechodom EÚ 
na nízkouhlíkové hospodárstvo. Z toho dôvodu by sa mali investovať značné zdroje z FST 
v členských štátoch a regiónoch, ktoré sú stále vo veľkej miere alebo dokonca úplne závislé 
od čierneho alebo hnedého uhlia a v ktorých budú hospodárske a sociálne účinky prechodov 
na udržateľnosť najvýraznejšie.  

Na uľahčenie klimatickej transformácie v členských štátoch:

– by sa investície do plynu mali povoliť, ak prinášajú významné zníženie emisií, keďže 
plyn by sa mal považovať za prechodný zdroj energie;
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– by veľké podniky nemali byť diskriminované, pretože môžu realizovať investície 
vo väčšom rozsahu, hoci MSP a novovznikajúce podniky by mali byť tiež prirodzene 
podporované; 

– by sa nové technológie mali podporiť, ak sú dostatočne zrelé na to, aby sa mohli 
využiť tak, aby FST mohol priniesť skutočné zmeny v krátkodobom horizonte.

Vzhľadom na súčasný, širší politický kontext vrátane pravdepodobnosti, že v dôsledku krízy 
COVID-19 bude existovať nižšia investičná kapacita, sa spravodajca domnieva, že EÚ 
nemusí byť pripravená dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 175 
tretí odsek,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 175 
tretí odsek a článok 322 ods. 1 písm. a),

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva k 
dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o plnenie Parížskej dohody, najmä cieľa 
uvedeného v jej článku 2 a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja, a to sústredením 
finančných prostriedkov Únie na 
environmentálne a sociálne udržateľné 
ciele. Týmto nariadením sa implementuje 
jedna z priorít stanovených v oznámení o 
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udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

európskom ekologickom dohovore (ďalej 
už „európska zelená dohoda“)11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
podporovať územia Únie a ich 
obyvateľov, najmä tých 
najzraniteľnejších, pri riešení 
hospodárskych a sociálnych výziev 
spojených s prechodom na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné a 
obehové hospodárstvo efektívne 
využívajúce energiu a zdroje najneskôr do 
roku 2050, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami 
a v ktorom sa chráni a posilňuje prírodný 
kapitál Únie a zdravie a blaho ľudí.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce 
energiu a zdroje predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie 
a vyžiada si značné dodatočné investície. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu ako spôsob, ktorým 
prispeje k splneniu cieľov Parížskej 
dohody. Hoci opatrenia na boj proti zmene 
klímy a zhoršovaniu životného prostredia 
prinesú z dlhodobého hľadiska celkový 
prínos, v strednodobom horizonte 
poskytnú príležitosti a výzvy pre všetkých, 
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pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

lebo nie všetky osoby, územia a členské 
štáty začínajú svoju transformáciu z 
rovnakej štartovacej pozície alebo majú 
rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už 
dosiahli väčší pokrok než iné, pričom 
transformácia prináša hlbšie sociálne a 
hospodárske dôsledky pre tie regióny, 
ktoré sú v značnej miere závislé od 
fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice, 
alebo od priemyselných odvetví spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť zameraná na ľudí, spravodlivá, 
inkluzívna a spoločensky prijateľná pre 
všetkých, musí znižovať nerovnosti a 
nesmie na nikoho zabúdať. Únia aj 
členské štáty preto musia od začiatku 
zohľadniť jej hospodárske, 
environmentálne a sociálne dôsledky a 
zaviesť všetky možné nástroje na 
zabránenie nepriaznivým dôsledkom a na 
ich zmiernenie v prípadoch, keď sa im 
nedá zabrániť, a vytvoriť nové príležitosti 
pre osoby a územia, ktoré sú 
transformáciou najviac postihnuté. 
Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti 
dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci návrh 5
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Prechod na uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo je takisto príležitosťou na 
vytvorenie väčšieho počtu pracovných 
miest. Podľa ročného prehľadu Komisie 
z roku 2019 s názvom Vývoj v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej situácie 
v Európe (prieskum ESDE) sa prechodom 
na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo zvýši 
počet dostupných pracovných miest. 
Očakáva sa, že transformácia vytvorí 
v Únii do roku 2030 ďalších 1,2 milióna 
pracovných miest popri 12 miliónoch 
nových pracovných miest, ktoré sa už 
očakávali podľa predchádzajúcich 
odhadov. Podľa Komisie by 
transformácia mohla zmierniť 
pretrvávajúcu polarizáciu pracovných 
miest spôsobenú automatizáciou 
a digitalizáciou, a to vytvorením 
pracovných miest aj v strednej časti 
spektra miezd a zručností, najmä 
v stavebníctve a vo výrobe.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Vzhľadom na súčasné 
hospodárske a sociálne dôsledky 
pandémie COVID-19 v členských štátoch 
je nevyhnutné posilniť nástroje politiky 
súdržnosti a uvoľniť rozpočet Únie. 
Členské štáty by mali mať možnosť 
presmerovať rozpočtové prostriedky medzi 
fondmi, výdavkovými položkami 
a prioritami v súlade so svojimi 
hospodárskymi a sociálnymi potrebami 
bez ohľadu na ciele tematického 
zamerania a akékoľvek 
makroekonomické a/alebo politické 
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podmienky Únie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal dopĺňať 
ostatné činnosti vykonávané na základe 
budúceho viacročného finančného rámca 
na roky 2021 až 2027. Mal by podporovať 
ľudí a územia pri riešení sociálnych, 
environmentálnych a hospodárskych 
vplyvov prechodu ku klimatickej neutralite 
Únie spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické, environmentálne, hospodárske 
a sociálne ciele na regionálnej úrovni, a to 
aj vzhľadom na účinky krízy COVID-19.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. 
V súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je podporovať 
opatrenia zamerané na spravodlivý a 
úspešný prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a zabrániť nepriaznivým 
účinkom klimatickej a environmentálnej 
transformácie alebo ich zmierniť v 
prípadoch, keď sa im nedá zabrániť, tým, 
že sa podporia a vytvoria nové príležitosti 
pre najviac postihnuté osoby a územia, 
najmä pre pracovníkov, ktorých sa 
transformácia priamo dotýka. V súlade so 
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skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

špecifickým cieľom FST by akcie 
podporované z FST mali priamo prispievať 
k uľahčovaniu transformácie a 
zmierňovaniu jej nepriaznivého vplyvu 
vytváraním nových udržateľných 
pracovných príležitostí, zmierňovaním 
negatívnych dôsledkov na zamestnanosť 
a nepriaznivých sociálnych dôsledkov, 
ktoré by mohli spôsobiť vyľudnenie 
dotknutých regiónov, a financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva priamou podporou 
environmentálne a sociálne udržateľných 
činností. Táto skutočnosť sa odráža 
v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Veľkosť FST by mala byť úmerná 
potrebám spravodlivej klimatickej a 
environmentálnej transformácie. 
Financovanie by sa malo poskytnúť 
všetkým členským štátom na podporu ich 
transformácie, s osobitným zameraním na 
územia, kde sa stále ťaží uhlie alebo kde 
sa po postupnom ukončení činností v 
oblasti ťažby uhlia uskutočňujú dôležité 
štrukturálne zmeny.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
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záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskom 
ekologickom dohovore by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode by mal FST zásadným 
spôsobom prispievať k tomu, aby sa 
uplatňovali opatrenia v oblasti klímy a 
urýchlil prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050. 
Zdroje z vlastného finančného krytia FST 
sú doplnkové a budú sa poskytovať nad 
rámec investícií potrebných na dosiahnutie 
celkového cieľa 40 % rozpočtových 
výdavkov Únie vynaložených na plnenie 
cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR) a Európskeho sociálneho fondu 
plus (ESF+) sa budú podieľať na 
dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty, ak tak 
členské štáty rozhodnú.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Len samotné zdroje z FST 
nedokážu zabezpečiť prechod 
ku klimatickej neutralite. Ďalšie dva 
piliere Mechanizmu spravodlivej 
transformácie poskytnú popri FST 
dodatočný súbor opatrení a možností 
financovania s cieľom uľahčiť a urýchliť 
transformáciu najviac postihnutých 
regiónov. Osobitný program spravodlivej 
transformácie v rámci programu 
InvestEU priláka súkromné investície, z 
ktorých budú mať prospech regióny v 
procese transformácie a pomôže ich 
hospodárstvam nájsť nové zdroje rastu, 
napríklad projekty zamerané 
na dekarbonizáciu, hospodársku 
diverzifikáciu regiónov a energetickú, 
dopravnú a sociálnu infraštruktúru. 
Úverový nástroj pre verejný sektor 
zriadený v spolupráci s Európskou 
investičnou bankou podporovaný 
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z rozpočtu Únie sa použije na 
poskytovanie zvýhodnených úverov pre 
verejný sektor, napríklad na investície do 
energetickej a dopravnej infraštruktúry, 
siete diaľkového vykurovania a renováciu 
alebo izoláciu budov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Spravodlivá transformácia zahŕňa 
aj podporu tých, ktorí sú najviac 
postihnutí zmenou klímy. Meniaca sa 
klíma bude mať neúmerne veľké dôsledky 
na niektoré regióny a komunity, ktoré 
bude treba v duchu európskej solidarity 
podporiť.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti, a to bez toho, aby boli dotknuté 
iné ciele politiky súdržnosti a finančné 
príspevky pridelené na iné ciele v rámci 
EFRR a ESF+.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 

(8) Klimatická a environmentálna 
transformácia je výzvou pre všetky 
členské štáty, ale z dlhodobého hľadiska 
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členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

zároveň prinesie nové príležitosti. Bude 
mimoriadne náročná pre tie členské štáty, 
ktoré značne závisia od tuhých fosílnych 
palív, ale aj odpriemyselných činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov. Tieto činnosti bude 
treba postupne ukončovať alebo 
prispôsobiť v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite a zároveň zaistiť 
bezpečnosť dodávok dostupnej, bezpečnej 
a udržateľnej energie. FST by sa preto 
mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych kritérií určiť ročné 
rozdelenie dostupných alokácií pre 
jednotlivé členské štáty v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu.

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec pre FST by Komisia mala na 
základe objektívnych kritérií a jasných 
podmienok určiť ročné rozdelenie 
dostupných alokácií pre jednotlivé členské 
štáty v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
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podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať 
k prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

podporujú komunity, pracovníkov a 
miestne hospodárstvo a sú strednodobo a 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele európskej zelenej dohody a 
Európskeho piliera sociálnych práv. 
Financované projekty by mali prispievať 
k prechodu na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce 
energiu a zdroje. Investície do 
prechodných energetických zdrojov, ako 
je zemný plyn, by mali byť oprávnené na 
podporu, ak takéto investície vedú k 
podstatnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a umožňujú využívanie plynu z 
obnoviteľných zdrojov ako udržateľnej 
alternatívy. Okrem toho by mali byť v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/85212a 
s výnimkou prípadov, keď členský štát 
v pláne spravodlivej transformácie územia 
odôvodní potrebu podporovať ich a ich 
súlad s cieľom klimatickej neutrality EÚ. 
V prípade upadajúcich odvetví, ako je 
výroba energie z čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba 
týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti v časovom rámci 
zosúladenom so záväzkami Únie 
vyplývajúcimi z Parížskej dohody a na 
zodpovedajúce zníženie úrovne 
zamestnanosti. Pokiaľ ide o transformáciu 
odvetví s vysokou úrovňou emisií 
skleníkových plynov, podpora by mala byť 
zameraná nové činnosti zavádzaním 
nových technológií, nových postupov alebo 
výrobkov, ktoré povedú k významnému 
zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj boju proti energetickej 
chudobe, činnostiam, ktorými sa podporuje 
zavádzanie pokročilých a udržateľných 
technológií vrátane technológií 
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založených na umelej inteligencii, ako aj v 
oblasti digitalizácie a pripojiteľnosti, a to 
za predpokladu, že takéto opatrenia 
pomôžu zmierniť negatívne vedľajšie 
účinky klimatickej a environmentálnej 
transformácie a prispejú k výraznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov a 
využívania prírodných zdrojov. Na 
dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality 
do roku 2050 sú nevyhnutné investície do 
obehového hospodárstva využívajúceho 
udržateľne získavané zdroje a biologické 
materiály a do revitalizácie poškodených 
ekosystémov. Takéto investície sú drahé a 
nárok na podporu by mali mať všetky 
členské štáty bez ohľadu na ich finančnú 
kapacitu. 

_________________ _________________
12a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 
198, 22.6.2020, s. 13).

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) FST by mal podporovať činnosti 
a zavádzanie technológií, ktoré sú 
dlhodobo životaschopné a ktorých 
fungovanie po počiatočnom rozšírení 



RR\1210220SK.docx 193/335 PE648.609v04-00

SK

nebude závisieť od dotácií. Podporované 
činnosti by vzhľadom na svoju životnosť 
nemali brániť rozvoju a zavádzaniu 
nízkouhlíkových alternatív ani viesť 
k zablokovaniu aktív škodlivých pre 
klimatickú neutralitu a ciele v oblasti 
životného prostredia.

Odôvodnenie

Zosúladenie s taxonómiou EÚ pre udržateľné financie, ktorú odsúhlasili tri inštitúcie EÚ,  
uľahčuje súdržnosť politík vrátane politík v oblasti klímy, životného prostredia a rozpočtových 
výdavkov EÚ. Taxonómia EÚ poskytuje základný referenčný rámec na posúdenie, či sú 
investície udržateľné. FST nepodporuje činnosti, ktoré by boli v rozpore s cieľmi európskej 
zelenej dohody v oblasti klímy alebo životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V záujme ochrany ľudí, ktorí sú 
najviac postihnutí klimatickou a 
environmentálnou transformáciou, by sa 
mal FST vzťahovať aj na zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov, 
ako aj samostatne zárobkovo činných a 
nezamestnaných osôb, s cieľom pomôcť 
im prispôsobiť sa novým príležitostiam, 
ako aj poskytnúť všetkým kategóriám 
uchádzačov o zamestnanie aktívnu a 
personalizovanú pomoc pri hľadaní 
zamestnania a aktívne ich začleňovať do 
spoločnosti pri súčasnom rešpektovaní 
rodovej rovnosti a presadzovaní rodovej 
rovnováhy.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(11a) FST zohráva dôležitú úlohu pri 
zmierňovaní sociálnych dôsledkov nad 
rámec hospodárstva a nemal by byť len 
obchodným investičným nástrojom. 
Prechod ku klimatickej neutralite môže 
klásť nároky na postihnuté regióny 
a ľudí, ktorí v nich žijú. Medzi riziká patrí 
nielen strata pracovných miest, ale aj 
strata miestnej dane z príjmu a takisto 
migrácia pracovníkov, v dôsledku ktorej 
zostanú v regiónoch mladí a starší ľudia 
a pravdepodobne dôjde k ukončeniu 
niektorých služieb, najmä v prípade 
baníkov. Investície do sociálnej 
infraštruktúry v záujme zabezpečenia 
vysokej úrovne služieb pre obyvateľov 
postihnutých oblastí a vyváženia straty 
služieb sú preto kľúčovým prvkom na 
zabezpečenie sociálneho spravodlivej 
transformácie, pri ktorej sa na nikoho 
nezabudne. FST by mal predovšetkým 
prijať opatrenia na predchádzanie recesii 
a zabezpečiť, aby miestni obyvatelia 
podporili zmenu a aby došlo k zlepšeniu 
služieb v rámci miestnych spoločenstiev a 
infraštruktúry v oblasti zdravotníckych 
služieb, sociálnych služieb a miestnej 
demokracie.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície s osobitným dôrazom na 
investície do MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
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zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

podporovať vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest a nedopĺňajú finančné prostriedky 
pridelené podľa smernice 2003/87/ES. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

__________________ ______________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).  

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).  

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pravidlá Únie v oblasti štátnej 
pomoci musia byť pružné, aby oprávnené 
regióny v procese transformácie mohli 
prilákať súkromné investície. Pri 
vypracúvaní nových usmernení by preto 
Komisia mala zohľadniť aj problémy 
štrukturálnych zmien v dotknutých 
regiónoch, aby sa zabezpečilo, že týmto 
regiónom sa poskytne dostatočná 
pružnosť na to, aby mohli svoje projekty 
realizovať sociálne a ekonomicky 
schodným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Podpora produktívnych investícií v 
iných podnikoch než MSP 
prostredníctvom FST by sa nemala 
obmedzovať na oblasti oprávnené na 
štátnu pomoc podľa uplatniteľných 
pravidiel štátnej pomoci podľa článku 107 
ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ. Naopak, 
pravidlá štátnej pomoci by mali umožniť 
všetkým regiónom, ktoré dostávajú pomoc 
prostredníctvom FST, účinne riešiť 
hrozbu straty pracovných miest v ranom 
štádiu. Malo by sa to zabezpečiť aj 
zodpovedajúcou úpravou nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/20141a.
________________
1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné s 
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 
108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 
1).

Pozmeňujúci návrh 23
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Oblastiam, ktoré sú najviac 
postihnuté prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, by sa mala 
poskytnúť príležitosť čo najskôr aktívne 
riešiť súvisiace štrukturálne zmeny. 
Vyžaduje si to úpravy právnych predpisov 
o štátnej pomoci, napríklad 
prostredníctvom nového usmernenia 
Komisie na základe článku 107 ods. 3 
písm. b) alebo c) ZFEÚ, aby sa 
zabezpečilo, že pomoc bude podľa 
uplatniteľných pravidiel prípustná bez 
ohľadu na postavenie podporovaných 
regiónov.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len 
„ESF+“) alebo Kohézneho fondu. V 
súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) 
[nové VN] by sa zdroje FST mali posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a 
ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
EFRR, ESF+ alebo Kohézneho fondu. 
V súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) 
[nové VN] sa zdroje FST môžu posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a 
ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

Pozmeňujúci návrh 25
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami a s podporou Komisie plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 
tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 
ktorá by vychádzala z existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou a merateľnou 
implementáciou procesu spravodlivej 
transformácie na konkrétnom území s 
cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne 
hospodárstvo. V tejto súvislosti by členské 
štáty mali vypracovať v spolupráci s 
príslušnými zainteresovanými stranami a s 
podporou Komisie plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
podrobne opíše proces transformácie, v 
súlade s ich národnými energetickými a 
klimatickými plánmi. Na tento účel by 
Komisia mala zriadiť platformu pre 
spravodlivú transformáciu, ktorá by 
vychádzala z existujúcej platformy pre 
transformujúce sa uhoľné regióny, aby 
umožnila dvojstrannú a viacstrannú 
výmenu skúseností, čo sa týka získaných 
ponaučení a najlepších postupov vo 
všetkých postihnutých sektoroch 
a spoločenstvách.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Pridelenie finančných 
prostriedkov z FST by malo byť 
podmienené tým, že členské štáty prijmú a 
preukážu svoj záväzok v súvislosti s 
cieľom EÚ v oblasti klimatickej neutrality 
do roku 2050 a prijmú dlhodobú stratégiu 
v súlade s Parížskou dohodou a jej 
teplotným cieľom. V prípade, že členský 
štát tieto podmienky nesplní, by sa malo 
pozastaviť 50 % prostriedkov ročne 
pridelených tomuto členskému štátu, a to 
až dovtedy, kým tento záväzok neprijme 
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a nepreukáže.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
ľudia a územia, ktoré transformácia 
najviac postihne a na ktoré by sa mala 
sústrediť pomoc z FST. Zároveň by sa v 
nich mali opísať osobitné činnosti, ktoré sa 
majú vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 
alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov v 
časovom rámci zosúladenom 
so záväzkami Únie vyplývajúcimi 
z Parížskej dohody. Uvedené územia by 
mali byť presne vymedzené a zodpovedať 
regiónom na úrovni NUTS 3 alebo by mali 
byť ich súčasťou. V plánoch by mali byť 
podrobne opísané výzvy, príležitosti a 
investičné potreby týchto území a mali by 
sa určiť typy operácií potrebných na 
zabezpečenie súdržného rozvoja 
environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi európskej zelenej dohody. Finančnú 
podporu z FST by mali dostávať len 
investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia. Pri hodnotení 
investícií členských štátov sa môžu použiť 
investičné oblasti a priority určené 
Komisiou v prílohe D správ o jednotlivých 
krajinách v rámci európskeho semestra za 
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rok 2020.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť osoby a územia, ktoré 
čelia hospodárskej a sociálnej 
transformácii, pri ich prechode na 
klimaticky neutrálne, environmentálne 
udržateľné a obehové hospodárstvo 
založené výlučne na energii z 
obnoviteľných zdrojov, v ktorom sa veľmi 
efektívne využíva energia a zdroje, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť len na úrovni 
členských štátov. Hlavnými dôvodmi 
v tejto súvislosti sú na jednej strane 
rozdiely medzi úrovňou rozvoja rôznych 
území a osobitné výzvy, ktorým čelia 
najviac znevýhodnené osoby a územia, ako 
aj obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory 

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory ľuďom 
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územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-
ekonomickým výzvam vyplývajúcim z 
procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050.

na územiach, ktoré čelia rôznym vážnym 
sociálno-ekonomickým výzvam 
vyplývajúcim z osobitostí členských štátov 
v procese prechodu na klimaticky 
neutrálne, environmentálne udržateľné 
a obehové hospodárstvo Únie efektívne 
využívajúce energiu a zdroje najneskôr do 
roku 2050 a z cieľa Únie týkajúceho sa 
zníženia emisií skleníkových plynov do 
roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 Článok 2

Špecifický cieľ Špecifický cieľ

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

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

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Z FST sa podporuje sociálny, 
sociálno-ekonomický a environmentálny 
vplyv transformácie v postihnutých 
regiónoch vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú [X] EUR v cenách roku 
2018, pričom táto suma môže byť 
navýšená o dodatočné zdroje alokované v 
rozpočte Únie a o iné zdroje v súlade s 
uplatniteľným základným aktom. 
Financovanie FST nesmie byť na úkor 
zdrojov pridelených ostatným fondom 
VFR.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Prístup k finančným prostriedkom 
poskytovaným z FST je podmienený 
prijatím a preukázaním záväzku 
členských štátov v súvislosti s cieľom 
Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu do 
roku 2050, a to najneskôr v ich plánoch 
spravodlivej transformácie, ako aj 
prijatím dlhodobej stratégie uvedenej v 
článku 15 nariadenia (EÚ) 2018/1999 
Európskeho parlamentu a Rady1a v súlade 
s Parížskou dohodou.
Ak členský štát nesplní podmienky 
stanovené v prvom pododseku, ročne 
pridelené prostriedky pre tento členský 
štát sa znížia o 50 % až do splnenia týchto 
podmienok.
V rámci preskúmania v polovici trvania 
uvedeného v článku 7 ods. 4 sa posúdi, či 
sú podmienky stanovené v tomto odseku 
dostatočné na to, aby umožnili plynulý 
prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, ako sa uvádza v článku 1 
ods. 1. Komisia v prípade potreby prijme 
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legislatívny návrh na zmenu tohto odseku.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie 
a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa 
menia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 
a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 
2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 
(Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Odchylne od článku [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] akékoľvek 
dodatočné zdroje uvedené v odseku 2 
alokované na FST v rozpočte Únie alebo 
poskytnuté z iných zdrojov môžu dostať 
doplnkovú podporu z EFRR alebo ESF+ v 
rámci limitov uvedených v článku 6 
ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

a) produktívne a udržateľné 
investície do podnikov, najmä 
mikropodnikov, MSP a startupov, a to 
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hlavne v odvetviach potrebných na 
spravodlivý prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, ako sa uvádza 
v článku 1 ods. 1;

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

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

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

c) investície do výskumných a 
inovačných činností a podpora transferu 
pokročilých technológií vedúcich k 
značnému zníženiu emisií skleníkových 
plynov a využívania zdrojov alebo energie;

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú, bezpečnú a udržateľnú 
energiu, investície v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov, energetickej 
efektívnosti a efektívneho využívania 
zdrojov (vrátane diaľkového vykurovania) 
a energie z obnoviteľných zdrojov; 
technológie uskladňovania energie a 
energetické siete, ako sú inteligentné siete 
a supersiete;
da) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním plynu za predpokladu, 
že sa používa ako premosťovacia 
technológia nahrádzajúca čierne uhlie, 
hnedé uhlie, rašelinu, roponosnú bridlicu 
a preukáže, že dokáže výrazne znížiť 
emisie skleníkových plynov, a v 
neskoršom štádiu by mala umožniť 
používanie plynu z obnoviteľných zdrojov. 
Tieto investície by mali byť zosúladené s 
kritériami stanovenými v nariadení (EÚ) 
2020/852 okrem prípadov, keď členský 
štát v pláne spravodlivej transformácie 
územia riadne odôvodní potrebu podpory 
nezosúladených operácií a preukáže 
konzistentnosť takejto investície s 
dosiahnutím klimatickej neutrality do 
roku 2050;
db) cielené opatrenia na zlepšenie 
energetickej efektívnosti pri renovácii 
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zamerané na riešenie energetickej 
chudoby a zlých podmienok bývania;
dc) investície zamerané na podporu 
prechodu na udržateľnejšie spôsoby 
mobility;

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti a do 
komunikačných technológií, ktoré 
umožňujú rozvoj reakcie na strane dopytu 
s prihliadnutím na potrebu výrazne 
obmedziť využívanie zdrojov a energie;

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

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu a revitalizáciu 
poškodených ekosystémov, pričom sa 
zároveň zabezpečí dodržiavanie zásady 
„znečisťovateľ platí“;

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

g) investície na vytvorenie a podporu 
obehového hospodárstva využívajúceho 
udržateľne získavané zdroje, a tak isto 
biohospodárstva vrátane predchádzania 
vzniku odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov o 
zamestnanie vrátane samostatne 
zárobkovo činných osôb s cieľom 
preklenúť nedostatok zručností potrebný 
na spravodlivý prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, ako sa uvádza 
v lánku 1 ods. 1;

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie pri 
hľadaní pracovného miesta pri súčasnom 
rešpektovaní rodovej rovnosti 
a presadzovaní rodovej rovnováhy, ak je 
to možné;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov 
o zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov 
o zamestnanie pri súčasnom rešpektovaní 
rodovej rovnosti a presadzovaní rodovej 
rovnováhy, ak je to možné;

k) technická pomoc. k) technická pomoc vrátane 
inkubátorov a projektových škôlok na 
miestnej a vnútroštátnej úrovni, v ktorých 
sa spájajú finančné subjekty 
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s navrhovateľmi projektov.

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

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

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

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
z činností uvedených v prílohe I k smernici 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia, vedú k podstatnému 
zníženiu emisií skleníkových plynov, ktoré 
je nižšie ako príslušné referenčné hodnoty 
použité na bezodplatné prideľovanie 
podľa smernice 2003/87/ES, nezvyšujú 
závislosť od fosílnych palív a sú potrebné 
na ochranu značného počtu pracovných 
miest na dotknutom území. Prijímatelia 
podpory z FST nedostanú na daný projekt 
žiadne dodatočné finančné prostriedky z 
iných fondov podľa smernice 2003/87/ES.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyradenie jadrových elektrární z a) vyradenie jadrových elektrární 
z prevádzky alebo ich výstavba, alebo 
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prevádzky alebo ich výstavba; akékoľvek činnosti súvisiace s odvetvím 
jadrovej energetiky;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Pre tie ekonomiky, ktoré sú do veľkej miery závislé od uhlia, je zemný plyn dôležitým 
preklenovacím palivom umožňujúcim prechod na čisté a udržateľné zdroje energie. Pri týchto 
investíciách však treba dokázať, že vedú k významnému zníženiu emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície do zariadení na 
spracovanie zvyškového odpadu;

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) produktívne investície do iných 
podnikov ako MSP, ktoré zahŕňajú 
presun pracovných miest, kapitálu 
a výrobných procesov z jedného členského 
štátu do druhého.
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Odôvodnenie

FST by nemal viesť k premiestneniu hospodárskych činností.

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) investície, ktoré by viedli 
k neudržateľnému využívaniu biomasy 
alebo akémukoľvek využívaniu 
potravinárskych plodín na účely výroby 
energie;

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) činnosti alebo investície, pri 
ktorých je vyššie riziko, že po počiatočnom 
raste nebudú dlhodobo životaschopné 
a budú závislé od dotácií;

Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ed) činnosti alebo investície, ktoré by 
vzhľadom na svoj životný cyklus bránili 
rozvoju a zavádzaniu nízkouhlíkových 
alternatív a viedli k zablokovaniu aktív 
nezlučiteľnému s cieľom klimatickej 
neutrality;

Pozmeňujúci návrh 43
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ee) činnosti alebo investície, ktoré by 
vzhľadom na svoj životný cyklus bránili 
rozvoju a zavádzaniu nízkouhlíkových 
alternatív a viedli k zablokovaniu aktív na 
úkor cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia.

Odôvodnenie

Otázka súdržnosti právnych predpisov a politík. Zosúladenie s taxonómiou EÚ pre udržateľné 
financovanie a zahrnutie odkazu na ňu.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 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.

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

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 

Komisia schváli program, len ak je určenie 
ľudí a 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 členského štátu 
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plánom príslušného štátu. a teplotným cieľom Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh 45

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. Ak sa členský štát rozhodne 
previesť prostriedky do FST v súlade s 
článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN], 
celková výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST nesmie 
presiahnuť trojnásobok sumy na prioritu 
alebo priority FST.

Pozmeňujúci návrh 46

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 a 
regionálnej úrovni ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu, ako sa uvádza 
v článku 1 ods. 1, v súlade s poslednou 
verziou národného energetického a 
klimatického plánu (ďalej len „NEKP“) 
vrátane časového harmonogramu 
postupného ukončenia používania 
fosílnych palív zosúladeného s cieľom 
obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
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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 osôb a 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;

Pozmeňujúci návrh 48

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 a príležitostí 
vyplývajúcich z transformácie, ktorým 
čelia najviac postihnuté osoby a územia, 
vrátane sociálneho, hospodárskeho a 
environmentálneho vplyvu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, ako sa 
uvádza v článku 1 ods. 1, 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;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, ako sa uvádza v článku 1 
ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
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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 
a spôsobu zapojenia príslušných 
miestnych a regionálnych orgánov 
a miestnych zainteresovaných strán do 
organizácie a vykonávania partnerstva, 
plánovaných monitorovacích 
a hodnotiacich opatrení, zodpovedných 
orgánov a zoznam relevantných 
zapojených partnerov podľa odseku 3;

Pozmeňujúci návrh 51

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) v prípade potreby odôvodnenie 
investícií do plynových operácií, ktoré nie 
sú v súlade s kritériami stanovenými 
v nariadení (EÚ) 2020/852, vrátane 
preukázania súladu týchto investícií 
s dosiahnutím klimatickej neutrality do 
roku 2050 ;

Pozmeňujúci návrh 52

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 mikropodnikmi ani MSP, vyčerpávajúci 
zoznam takýchto operácií a podnikov 
a odôvodnenie potreby takejto podpory pre 
úspešnosť procesu transformácie 
uvedeného v písmene a) a na prekonanie 
výziev uvedených v písmene c) a dôkaz, že 
investície nebudú viesť k presunu 
pracovných miest, kapitálu ani výrobných 
procesov z jedného členského štátu do 
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druhého;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 54

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 všetci príslušní partneri v súlade 
s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 

b) alokácie vyplývajúce z 
uplatňovania písmena a) sa upravia tak, 
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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;

aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát 
nedostane sumu presahujúcu 8 miliárd 
EUR (v cenách roku 2018). Sumy 
presahujúce 8 miliárd EUR na členský štát 
sa prerozdelia na alokácie všetkých 
ostatných členských štátov. Podiely 
členských štátov sa zodpovedajúcim 
spôsobom prepočítajú; 

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d

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 
32 EUR (v cenách roku 2018) počas 
celého obdobia. 

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1.1.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1.1. Načrtnutie očakávaného procesu 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, ako sa uvádza v článku 1 
ods. 1, v súlade s cieľmi národných 
energetických a klimatických plánov a 
iných existujúcich plánov transformácie s 
harmonogramom ukončenia činností, ako 
je ťažba uhlia a lignitu alebo výroba 
elektriny z uhlia

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1.2.
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
náčrtu uvedeného v oddiele 1.1

1.2. Identifikácia osôb a území, ktoré 
budú podľa očakávaní najviac postihnuté, a 
odôvodnenie tohto výberu spolu so 
zodpovedajúcim odhadom vplyvov na 
hospodárstvo a zamestnanosť na základe 
náčrtu uvedeného v oddiele 1.1

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2

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

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.4. – Referencia: Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyplniť len v prípade, ak sa podpora 
poskytuje na produktívne investície 
podnikom, ktoré nie sú MSP:

Vyplniť len v prípade, ak sa podpora 
poskytuje na produktívne investície 
podnikom, ktoré nie sú mikropodnikmi ani 
MSP:

- vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a pri každom z nich 
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 
tejto investície

- vyčerpávajúci zoznam takýchto 
operácií a podnikov a pri každom z nich 
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 
tejto investície

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – Referencia: Článok 7 odsek 2 písmeno i)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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:

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, a za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest

- 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, a za predpokladu, že sú 
potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

- dôkaz, že nedostávajú iné finančné 
prostriedky poskytované podľa smernice 
2003/87/ES.
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30.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Jerzy Buzek

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia sa 30 rokov po tom, ako sa stredná a východná Európa vydala na cestu najhlbšej 
transformácie od komunizmu a centrálne plánovaného hospodárstva k demokracii a voľnému 
trhu, rozhodla pre 30-ročný prechod porovnateľného rozsahu a ambície, aby sa stala prvým 
klimaticky neutrálnym hospodárstvom na svete. Rovnako ako v prípade transformácie po roku 
1989 aj európska zelená dohoda zavádza systémovú transformáciu, ktorá nielenže zmení 
spôsob výroby, spotreby a života, ale zmení Európu ako takú a bude inšpiráciou pre ostatných. 

Z našich ťažkých skúseností z transformácie po roku 1989 vyplýva, že prechod na čistú energiu 
bude úspešný a nezvratný, len ak skutočne nikto neostane bokom: žiadny občan, žiadny región, 
žiadny členský štát. Ide o európsku solidaritu, o naplnenie našich ambícií trvajúcich niekoľko 
desaťročí bez ohľadu na politické alebo hospodárske cykly, o trvalú prosperitu všetkých 
Európanov. O toto ide v konečnom dôsledku vo Fonde na spravodlivú transformáciu. 

Vydávame sa na túto transformatívnu cestu zjednotení, máme spoločný cieľ, avšak rozdielnu 
východiskovú pozíciu. To znamená, že výzvy, ktorým čelíme, sa v jednotlivých regiónoch a 
členských štátoch EÚ líšia svojím rozsahom a rozmerom. FST musí byť naším hlavným 
prostriedkom, aby sa zabezpečilo, že tieto rozdiely budú postupne účinne odstránené, čo 
umožní EÚ, aby uspela ako celok, aby všetci Európania mali z tohto prechodu prospech.

Spravodajca je presvedčený, že podstatou európskej zelenej dohody je transformácia energetiky 
a najväčšie výzvy čakajú na regióny s vysokou mierou ťažby tuhých fosílnych palív. Tu je 
hrozba najväčšej straty priamych pracovných miest, pričom zatváranie uhoľných baní ohrozuje 
celý dodávateľský reťazec; tu budú investície do nového, čistého priemyslu – často na 
prepadávajúcom sa podloží – mimoriadne ťažké; práve tu prevláda tradícia tvrdej práce, ktorá 
by sa mala oceniť a podporovať. Ak zostanú občania v týchto regiónoch, najmä mladí ľudia, 
bez pomoci, stratia nielen pocit spoluzodpovednosti, ale aj svoju vieru v Európsku úniu ako 
spoločenstvo, ktoré im môže ponúknuť stabilnú budúcnosť.
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FST sa nebude pohybovať v neprebádaných vodách. Výbor ITRE prispel k vytvoreniu rámca, 
do ktorého je FST zasadený. V roku 2017 sme spolu s podpredsedom pre energetickú úniu a 
komisárom pre energetiku a klímu vytvorili platformu EÚ pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, ktorá má pomáhať pri transformácii energetiky a zmierňovať jej sociálny vplyv, s 
financovaním pilotných projektov podporovaných ITRE do roku 2021. Toto umožnilo 
nenávratnú technickú podporu miestnym samosprávam v týchto regiónoch. V nadväznosti na 
to výbor ITRE v rámci iniciatívy svojho predsedu podporil návrh na zriadenie osobitného fondu 
pre transformujúce sa uhoľné regióny v rámci budúceho VFR. 

Toto úsilie viedlo k vytvoreniu FST. Teraz, keď EÚ zavádza všetky kľúčové prvky, ktoré by 
nám mali umožniť dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, je FST o to dôležitejší a 
naliehavejší. Stáva sa nenahraditeľným prvkom úspechu európskej zelenej dohody. 

Spravodajca sa domnieva, že:

1) Aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu, budú potrebné bezprecedentné investície. Tieto 
investície musia byť systematicky sprevádzané primeranými opatreniami na zabezpečenie 
toho, aby sa zachovala hospodárska efektívnosť, ako aj energetická bezpečnosť a cenová 
dostupnosť, pričom tento prechod musí byť spravodlivý a spoločensky prijateľný. Tieto dva 
prvky – investície a solidárne opatrenia – sú spolu kľúčové a umožňujú prechod EÚ na 
klimatickú neutralitu, aby zároveň posilnili našu globálnu konkurencieschopnosť, vedúce 
postavenie priemyslu, rast a prosperitu našich spoločností.

2) FST je základným kameňom tejto transformácie. Vzhľadom na rozsah transformácie musia 
zdroje fondu zodpovedať jeho rozsahu pôsobnosti. Jeho rozpočet treba preto výrazne zvýšiť 
a musí vychádzať z nových zdrojov, ktoré by mali dopĺňať politiky, nástroje a finančné 
prostriedky EÚ v oblasti súdržnosti alebo odvetvové politiky, nástroje a finančné 
prostriedky, a nie ich nahrádzať. Okrem toho musí mať samostatný rozpočtový riadok v 
nasledujúcich VFR aspoň do roku 2050.

3) Vzhľadom na cieľ, ktorý bol stanovený pre FST, by sa 80 % jeho rozpočtu malo presunúť 
do uhoľných regiónov, keďže čelia najväčším systémovým výzvam, ktoré prináša prechod 
na klimatickú neutralitu.

4) Rozhodujúca je úzka a priama spolupráca s regionálnymi a miestnymi orgánmi, ktoré môžu 
najlepšie pomôcť zamerať podporu tam, kde bude najúčinnejšia v cieľových regiónoch. 
Vzhľadom na to, že FST sa zameriava na regióny, ktoré čelia najhlbším problémom v 
dôsledku prechodu vrátane očakávaného výrazného poklesu príjmov samosprávnych 
celkov, oprávnené projekty by mali mať možnosť čerpať až do výšky 75 % príslušných 
nákladov.

5) Pokiaľ ide o rozsah podpory v rámci FST, zoznam oprávnených činností musí lepšie 
odrážať potrebu:

- revitalizovať územia bývalých baní a elektrární;

- bojovať proti znečisťovaniu ovzdušia a energetickej chudobe, ako aj zabezpečiť rýchle 
znižovanie emisií odchodom od uhlia, pre ktoré sú rozhodujúce investície do zemného 
plynu a diaľkového vykurovania;
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- investícií do obnoviteľných energií;

- produktívnych investícií do spoločností vrátane regionálnych a miestnych spoločností 
vo verejnom vlastníctve, MSP a startupov;

- investícií do čistej mestskej mobility a alternatívnych palív;

- investícií do striebornej ekonomiky a sociálnych inovácií.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna z 
priorít stanovených v oznámení o 
európskom ekologickom dohovore11 a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody, najmä cieľa obmedziť zvýšenie 
globálnej teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou, a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených v 
oznámení o európskom ekologickom 
dohovore11 a je súčasťou investičného 
plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa 
poskytuje vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie v 
kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť 
otázku hospodárskych a sociálnych výziev 
spojených s energetickým prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

(2) Prechod na konkurencieschopné 
a odolné klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. V januári 2020 Európsky 
parlament vyzval na prijatie naliehavých 
opatrení na riešenie zmeny klímy a 
environmentálnych výziev a podporil 
záväzok premeniť Úniu na zdravšiu, 
udržateľnú, spravodlivú a prosperujúcu 
spoločnosť s nulovou bilanciou emisií 
skleníkových plynov. Dňa 17. apríla 2020 
ďalej zdôraznil, že od cieľa klimatickej 
neutrality by sa mali odvíjať politické 
reakcie na boj proti pandémii COVID-19 
a jej dôsledkom a že stratégia zelenej 
dohody by mala byť základom oživenia a 
obnovy hospodárstva Únie. To si vyžiada 
značné investície, a teda značné 
dodatočné prostriedky z rozpočtu Únie. 
Hoci boj proti zmene klímy, zhoršovaniu 
životného prostredia a energetickej 
chudobe bude z dlhodobého hľadiska 
prínosom pre všetkých a v strednodobom 
až dlhodobom horizonte poskytne 
príležitosti a výzvy pre všetkých, nie 
všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom energetická 
transformácia prináša hlbšie sociálne a 
hospodárske dôsledky pre tie regióny, 
ktoré sú v značnej miere závislé od 
pevných fosílnych palív, najmä čierneho a 
hnedého uhlia, rašeliny alebo roponosnej 
bridlice, alebo od priemyselných odvetví 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov. Takáto situácia 
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nielenže vytvára riziko, že transformácia 
bude v Únii prebiehať rôznym tempom, 
pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale 
aj že budú narastať rozdiely medzi 
regiónmi na úkor cieľov sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti. Táto 
nerovnováha by sa mala odrážať v 
spravodlivom prideľovaní zdrojov z fondu 
tým členským štátom a regiónom, ktoré 
transformácia postihla najviac a ktoré 
potrebujú primeranú finančnú podporu 
na zabezpečenie skutočnej spravodlivej 
transformácie s cieľom zabrániť 
negatívnym sociálno-ekonomickým 
vplyvom na ľudí, priemyselné odvetvia a 
pracovníkov. Pri prideľovaní zdrojov 
z fondu by sa mali zohľadňovať tie 
územia, ktoré už prijali opatrenia na 
transformáciu, ale stále čelia dôležitým 
výzvam.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá, inkluzívna, 
spoločensky zodpovedná a prijateľná pre 
všetkých s cieľom predísť spoločenskému 
odporu voči klimatickým politikám 
v najnegatívnejšie zasiahnutých 
komunitách. Únia aj členské štáty preto 
musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov vrátane 
vytvárania primeraných podmienok na 
odstránenie energetickej chudoby. 
Transformácia si bude vyžadovať značné 
finančné zdroje, a preto rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu, 
pretože musí zabezpečiť, aby nikto 
nezostal bokom.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Cieľom európskej zelenej dohody 
je, aby sa Európska únia stala do roku 
2050 prvým klimaticky neutrálnym 
kontinentom, čo si vyžaduje zásadnú 
transformáciu našej energetiky. 
Energetická únia je hlavným politickým 
nástrojom na dosiahnutie tejto 
transformácie, ktorej cieľom je zaistiť 
bezpečnú, udržateľnú, 
konkurencieschopnú a cenovo dostupnú 
energiu pre všetkých spotrebiteľov, 
domácnosti a podniky v EÚ. Tento cieľ sa 
bude dať dosiahnuť len zásadnou 
transformáciou energetického systému 
Únie a vynakladaním úsilia o to, aby pri 
tejto transformácii nik nezostal bokom. 
Tri piliere Mechanizmu spravodlivej 
transformácie by sa mali venovať piatim 
rozmerom stratégie energetickej únie, 
ktorými sú: „energetická bezpečnosť, 
solidarita a dôvera“, ktorá sa zameriava 
na diverzifikáciu európskych zdrojov 
energie a na lepšie a efektívnejšie 
využívanie energie vyrobenej v Únii; 
„plne integrovaný vnútorný trh s 
energiou“ na podporu spojovacích vedení, 
ktoré umožňujú voľný tok energie v celej 
Únii s cieľom umožniť poskytovateľom 
energie, aby si voľne konkurovali a 
poskytovali najlepšie ceny energie; 
„prvoradosť energetickej efektívnosti“, 
keďže menšia spotreba energie znižuje 
znečistenie a šetrí domáce zdroje energie, 
čím sa znižuje potreba dovozu energie do 
Únie; „dekarbonizácia hospodárstva“, 
štvrtý rozmer, podporuje súkromné 
investície do novej infraštruktúry a 
technológií; a „výskum, inovácia a 
konkurencieschopnosť“, ktoré sú 
zamerané na podporu transformatívnych 
nízkouhlíkových technológií 
prostredníctvom koordinácie výskumu a 



RR\1210220SK.docx 227/335 PE648.609v04-00

SK

pomoci pri financovaní projektov v 
partnerstve so súkromným sektorom.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu, Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal pomôcť 
pri vykonávaní a prispôsobovaní sa 
transformácii energetiky a mal by dopĺňať 
ostatné činnosti vykonávané na základe 
budúceho viacročného finančného rámca 
na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť 
k riešeniu sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov prechodu ku klimatickej 
neutralite Únie do roku 2050 spojením 
výdavkov rozpočtu Únie na klimatické, 
hospodárske a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti a týka sa politiky energetickej 
únie. Cieľom FST je zabezpečiť európsku 
solidaritu podporou akcií zameraných na 
dosiahnutie spravodlivej, účinnej a 
efektívnej transformácie energetiky na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a 
zmierniť nepriaznivé účinky tejto 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
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diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

postihnuté územia, komunity a dotknutí 
pracovníci a zároveň posilní globálna 
konkurencieschopnosť a vedúce 
postavenie priemyslu Únie, ako aj rast a 
prosperita. V súlade so špecifickým 
cieľom FST by akcie podporované z FST 
mali priamo prispievať k spravodlivej 
transformácii energetiky a zmierneniu 
dôsledkov transformácie, a to 
financovaním investícií do cenovo 
dostupnej čistej energie 
a environmentálne a sociálne 
udržateľných činností, ktoré môžu viesť k 
diverzifikácii a modernizácii miestneho 
hospodárstva a zmierniť negatívne 
dôsledky pre zamestnanosť rozvíjaním 
nových príležitostí na zamestnanie na 
týchto územiach. Táto skutočnosť sa 
odráža v špecifickom cieli FST, ktorý je 
stanovený na rovnakej úrovni ako politické 
ciele stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Vzhľadom na význam 
vykonávania balíka opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov, 
ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri 
transformácii Európskej únie na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a pri 
dobudovaní energetickej únie, by mal 
FST zohrávať dôležitú úlohu pri 
rekonverzii bývalých baní na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov. Tým 
možno znížiť náklady na vyradenie z 
prevádzky, prispieť k energetickej 
bezpečnosti a poskytnúť hospodársku 
hodnotu a pracovné miesta pre komunity 
po ukončení banskej činnosti. Rozvoju 
takýchto projektov pomáha existencia 
infraštruktúry a rozsiahla dostupnosť 
pôdy. Riešenia sa musia posudzovať 
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individuálne, aby sa zabezpečila vhodnosť 
pre miestne podmienky. Úzka spolupráca 
medzi spoločnosťami, regulačnými 
orgánmi, investormi, orgánmi 
zodpovednými za územné plánovanie a 
miestnymi komunitami je nevyhnutná na 
určenie najudržateľnejších spôsobov 
využívania a maximalizáciu sociálno-
ekonomického rozvoja. FST by nemal 
prehĺbiť existujúce nerovnosti medzi 
členskými štátmi ani oslabiť jednotný trh.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskom 
ekologickom dohovore by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody 
o obmedzení zvýšenia teploty na 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou, 
so záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode by mal FST zásadným 
spôsobom prispievať k tomu, aby sa 
uplatňovali opatrenia v oblasti klímy a aby 
sa zabezpečilo, že nik neostane bokom, 
a to podporou energetickej transformácie 
v najnegatívnejšie postihnutých 
regiónoch. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje dobrovoľne presunuté z 
EFRR a ESF+ by sa mali plne podieľať na 
dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 9
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdroje FST by mali byť dostatočne 
veľké a mali by zodpovedať jeho 
ambicióznemu cieľu. Vytvorenie zdrojov 
FST by v žiadnom prípade nemalo viesť k 
zníženiu alebo presunom zdrojov 
vyčlenených na rozpočty fondov, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie (EÚ).../... [nové 
VN] alebo z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV). Členské štáty by mali 
mať možnosť rozhodnúť o doplnení 
svojich prostriedkov vyčlenených na FST 
zo zdrojov presunutých z EFRR a ESF+ v 
súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) 
[nové VN].

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo si vyžaduje značné investície 
a je výzvou a zároveň príležitosťou pre 
všetky členské štáty. Bude mimoriadne 
náročný pre tie členské štáty, ktoré značne 
závisia alebo donedávna značne záviseli 
od tuhých fosílnych palív alebo 
priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel.  Rozdelenie finančných prostriedkov 
FST by malo odrážať východiskovú 
pozíciu členských štátov v procese 
transformácie energetiky a schopnosť 
členských štátov financovať potrebné 
investície v postihnutých regiónoch na 
zvládnutie prechodu EÚ ku klimatickej 
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neutralite do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) V súlade s nariadením [o 
Európskom nástroji obnovy] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
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mali opatrenia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu týkajúce sa 
obnovy a odolnosti vykonávať s cieľom 
riešiť bezprecedentný vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19. Všetky 
dodatočné zdroje by sa mali použiť takým 
spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s 
lehotami stanovenými v nariadení 
[Európsky nástroj obnovy].

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou 
úrovňou emisií skleníkových plynov, 
podpora by mala byť zameraná nové 
činnosti zavádzaním nových technológií, 
nových postupov alebo výrobkov, ktoré 
povedú k významnému zníženiu emisií v 
súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 
2030 a v súlade s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 205013 
pri zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s cieľmi a právnymi predpismi 
Únie v oblasti klímy a životného prostredia 
vrátane cieľov EÚ 2030 v oblasti 
energetiky a klímy týkajúcich sa zníženia 
emisií skleníkových plynov, zlepšenia 
energetickej efektívnosti a spotreby 
energie z obnoviteľných zdrojov a v 
prípade potreby kritérií stanovených v 
[nariadení o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií] s 
cieľom určiť, či je hospodárska činnosť 
environmentálne udržateľná. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo, sú 
technicky uskutočniteľné a sú dlhodobo 
udržateľné, s prihliadnutím na všetky ciele 
ekologického dohovoru. Financované 
projekty by mali prispieť k postupnému 
prechodu na inovatívne, 
konkurencieschopné, odolné klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo. V 
prípade odvetví s vysokými úrovňami 
emisií CO2, ako je výroba energie z 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
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prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že 
takéto opatrenia pomôžu zmierniť 
negatívne vedľajšie účinky prechodu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu a prispejú k nemu.

ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti 
uskutočňované v spolupráci so sociálnymi 
partnermi a v primeranom časovom 
rámci. V záujme transformácie týchto 
odvetví by podpora mala byť zameraná na 
energetickú efektívnosť a nízkouhlíkové 
činnosti zavádzaním nových technológií, 
obnoviteľných zdrojov energie a investícií 
do budovania infraštruktúry a technológií 
pre cenovo dostupnú čistú energiu, ako aj 
nových postupov alebo výrobkov. Okrem 
toho treba zaistiť bezpečnosť dodávok 
prostredníctvom technických inovácií 
vrátane zavádzania vodíka, najmä 
zeleného vodíka, ktorý má potenciál stať 
sa jedným z hlavných nosičov energie v 
21. storočí. Takéto činnosti by mali viesť 
k výraznému zníženiu emisií za životný 
cyklus v energetickom systéme daného 
územia a mali by byť v súlade s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 
a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri 
zachovaní a posilnení kvalifikovanej 
a udržateľnej zamestnanosti, predchádzaní 
zhoršovaniu životného prostredia, zaistení 
spoľahlivosti energetických systémov a 
posilňovaní odolnosti energetického 
systému založeného na zásade prvoradosti 
energetickej efektívnosti a hlavne na 
obnoviteľných zdrojoch energie, a to aj 
prostredníctvom flexibilných vyvažovacích 
technológií a riešení skladovania. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, a to 
posilňovaním synergií s programom 
Horizont Európa, ako aj v oblasti 
digitalizácie, pripojiteľnosti a inteligentnej 
mobility, a to za predpokladu, že takéto 
opatrenia pomôžu zmierniť negatívne 
vedľajšie účinky prechodu ku 
konkurencieschopnému, klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a 
prispejú k nemu.

__________________ __________________
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13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
dotknutých pracovníkov s cieľom pomôcť 
im poskytovaním potrebnej kvalifikácie, 
aby sa mohli prispôsobiť novým a lepším 
pracovným príležitostiam, ako aj 
poskytnúť uchádzačom o zamestnanie 
pomoc pri hľadaní zamestnania. Náležite 
by sa malo prihliadať na zručnosti a 
kvalifikácie, ktoré sú v súlade s 
prechodom na klimatickú neutralitu. 
Prioritná pozornosť by sa mala venovať 
rekvalifikácii poskytovanej v súlade s 
potrebami regionálneho trhu práce, najmä 
rekvalifikácii na pracovisku alebo 
kombinácii práce na čiastočný úväzok a 
rekvalifikácie na čiastočný úväzok. 
Transformácia na systém na báze čistej 
energie založený na využívaní 
obnoviteľných zdrojov energie a na 
energetickej efektívnosti ponúka 
významný potenciál tvorby pracovných 
miest na územiach závislých od fosílnych 
palív. Pri opatreniach určených 
pracovníkom a uchádzačom o 
zamestnanie by malo náležite 
zohľadňovať rodové hľadisko.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu a modernizáciu území 
postihnutých energetickou transformáciou 
by sa z FST mala poskytovať podpora na 
produktívne investície v MSP. Produktívne 
investície by sa mali chápať ako investície 
do fixného kapitálu alebo nehmotného 
majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar a 
služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého 
kapitálu a k udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať vtedy, ak prispievajú k 
prechodu na čisté zdroje energie alebo k 
ich zavádzaniu, prispievajú ku klimatickej 
neutralite alebo uľahčujú zmierňovanie 
zániku pracovných miest vyplývajúceho z 
transformácie, a to vytvorením alebo 
ochranou značného počtu pracovných 
miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu 
alebo byť jeho výsledkom. Investície do 
existujúcich priemyselných zariadení 
vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje 
systém Únie na obchodovanie s emisiami, 
by mali byť povolené, ak prispievajú k 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050 a cielia pod 
úroveň príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 
Investície do priemyselných zariadení, na 
ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by nemali byť 
cielené tak, aby prispievali ku zvyšovaniu 
ziskov, ktoré už vznikli prostredníctvom 
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určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

obchodovania s emisnými kvótami. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

__________________ __________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Podpora produktívnych investícií 
v iných podnikoch než MSP 
prostredníctvom FST by sa nemala 
obmedzovať na oblasti oprávnené na 
štátnu pomoc podľa uplatniteľných 
pravidiel štátnej pomoci v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ. 
Naopak, pravidlá štátnej pomoci by mali 
umožniť všetkým regiónom, ktoré 
dostávajú pomoc prostredníctvom FST, 
účinne riešiť hrozbu straty pracovných 
miest v ranom štádiu. Malo by sa to 
zabezpečiť aj zodpovedajúcou úpravou 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 1a.

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

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Oblastiam, ktoré sú najviac 
postihnuté prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, by sa mala 
poskytnúť príležitosť čo najskôr aktívne 
riešiť súvisiace štrukturálne zmeny. To si 
vyžaduje úpravy právnych predpisov 
o štátnej pomoci, napríklad 
prostredníctvom nového usmernenia 
Komisie na základe článku 107 ods. 3 
písm. b) alebo c) ZFEÚ, aby sa 
zabezpečilo, že pomoc bude podľa 
uplatniteľných pravidiel prípustná bez 
ohľadu na postavenie podporovaných 
regiónov.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 20
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a 
ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu s dodatočnými 
zdrojmi. Členské štáty by mal mať 
možnosť rozhodnúť o posilnení zdrojov 
FST doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+, do ktorých by sa na tento účel mali 
vložiť dodatočné zdroje. Príslušné sumy 
prevedené z EFRR a ESF+ by mali byť v 
súlade s typom operácií stanoveným v 
plánoch spravodlivej transformácie 
územia.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami a s podporou Komisie plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 
tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu spravodlivej transformácie na 
konkrétnom území s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto 
súvislosti by členské štáty s podporou 
Komisie mali spolu s príslušnými 
regionálnymi a miestnymi orgánmi 
dotknutých území (aspoň na úrovni NUTS 
2 a 3), zástupcami priemyslu 
a odborovými zväzmi, organizáciami 
občianskej spoločnosti a všetkými ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami 
vypracovať plány spravodlivej 
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ktorá by vychádzala z existujúcej platformy 
pre transformujúce sa uhoľné regióny, aby 
umožnila dvojstrannú a viacstrannú 
výmenu skúseností, čo sa týka získaných 
ponaučení a najlepších postupov vo 
všetkých postihnutých sektoroch.

transformácie územia, v ktorých sa 
podrobne opíše proces transformácie, v 
súlade s ich národnými energetickými a 
klimatickými plánmi a vrátane informácií 
o jeho vykonávaní, monitorovaní a 
hodnotení. Na tento účel by Komisia mala 
zriadiť platformu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorá by vychádzala zo 
skúseností a úspechu existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa po konzultácii 
so zainteresovanými aktérmi mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie cieľov Únie v 
oblasti energetiky a klímy do roku 2030 
a klimaticky neutrálneho hospodárstva, 
najmä pokiaľ ide o konverziu alebo 
uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe 
tuhých fosílnych palív alebo iným 
činnostiam spojeným s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, pri zachovaní 
existujúcich a rozvíjaní nových 
pracovných príležitostí, aby sa zabránilo 
sociálnemu vylúčeniu na postihnutých 
územiach. Uvedené územia by mali byť 
presne vymedzené a zodpovedať regiónom 
na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území 
vrátane miery nezamestnanosti, trendov 
vyľudňovania a včasného úsilia o 
rekonverziu alebo transformáciu, a mali 
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transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

by sa v nich určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
cieľmi Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030, transformáciou na 
klimatickú neutralitu a s cieľmi 
ekologického dohovoru, a to podľa 
možností v synergii s inými príslušnými 
systémami a programami financovania na 
úrovni Únie a členských štátov, ako aj 
s ďalšími politickými prioritami Únie. 
Finančnú podporu z FST by mali dostávať 
len investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, 
pri ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
dôležitým hospodárskym, energetickým a 
sociálnym výzvam, pri ich prechode na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť len na úrovni 
členských štátov. Hlavnými dôvodmi v 
tejto súvislosti sú na jednej strane rozdiely 
medzi úrovňou rozvoja rôznych území a 
zaostávanie najviac znevýhodnených 
území, ako aj obmedzené finančné zdroje 
členských štátov a území, a na druhej 
strane potreba jednotného 
implementačného rámca, ktorý zahŕňa 
niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného 
riadenia. Je nutné zabezpečiť súdržnosť s 
ostatnými politikami, najmä s 
priemyselnou politikou a pravidlami 
verejného obstarávania, a to s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky, ktoré 
umožnia európskemu priemyslu vrátane 
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dosiahnutie týchto cieľov, MSP produkovať udržateľný tovar a 
služby v súlade so zelenou dohodou a 
poskytovať pracovné miesta. Keďže tieto 
ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-
ekonomickým, energetickým 
a environmentálnym výzvam 
vyplývajúcim zo špecifík členských štátov 
v procese ich prechodu na dosiahnutie 
cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030 a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie do roku 2050, 
konkrétne tým regiónom, ktoré v dôsledku 
svojej závislosti od tuhých fosílnych palív, 
napríklad čierneho a hnedého uhlia, 
rašeliny a roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov 
čelia dôležitým štrukturálnym zmenám.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 

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

FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to dosiahnutiu solidárnej, účinnej 
a environmentálne udržateľnej 
energetickej transformácie smerom ku 
klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, 
zohľadňujúc vytváranie plánov 
spravodlivej transformácie územia s 
cieľom poskytnúť spoľahlivosť 
pracovníkom, energetike, priemyslu, 
investorom a komunitám, ako aj 
poskytovať regiónom, hospodárskym 
subjektom a ľuďom spravodlivé a rovnaké 
príležitosti s cieľom riešiť sociálne, 
hospodárske a environmentálne dôsledky 
transformácie a jej dôsledky v oblasti 
energetickej bezpečnosti a energetickej 
chudoby.

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Akcie podporované z FST musia byť v 
súlade s Parížskou dohodou, cieľmi Únie 
v oblasti energetiky a klímy na roky 2030 
a 2050 a so zásadami obehového 
hospodárstva. Z FST sa podporuje najmä 
úsilie o plnohodnotné rozvitie značného 
potenciálu tejto transformácie z hľadiska 
tvorby pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Z FST sa podporuje cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu vo 
všetkých členských štátoch, ktoré súhlasili 
s cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050, a preukázali 
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tento záväzok vo svojich vnútroštátnych 
plánoch v oblasti energetiky a klímy, 
najmä v tých regiónoch, kde je vzhľadom 
na dôležitosť výziev spojených 
s energetickou transformáciou finančná 
pomoc Únie najpotrebnejšia. V súlade 
s prílohou I k touto nariadeniu sa zdroje 
FST pridelia hlavne uhoľným regiónom 
uvedeným v prílohe k referenčným 
podmienkam pre platformu pre uhoľné 
regióny a regióny s vysokými emisiami 
uhlíka (platforma pre transformujúce sa 
uhoľné regióny) na riešenie sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
dôsledkov ich energetickej transformácie 
a jej dôsledkov v oblasti energetickej 
bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú najmenej  44 073 459 
000 EUR v bežných cenách a nesmú sa 
presunúť z vyčlenených prostriedkov 
fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) [nové VN], najmä z fondov, ako je 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európsky sociálny fond (ESF+) 
alebo Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka (EPFRV). Táto suma 
môže byť prípadne navýšená o dodatočné 
zdroje alokované v rozpočte Únie a o iné 
zdroje v súlade s uplatniteľným základným 
aktom.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2



RR\1210220SK.docx 245/335 PE648.609v04-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) produktívne a udržateľné 
investície v MSP vrátane startupov, 
družstiev, občianskych energetických 
spoločenstiev a treťosektorových 
organizácií, ako aj v regionálnych a 
miestnych spoločnostiach vo verejnom 
vlastníctve, ktoré vedú k hospodárskej 
diverzifikácii a rekonverzii a prispievajú aj 
k vytváraniu nových kvalitných 
pracovných miest;

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) investície do udržateľných 
výskumných a inovačných činností vrátane 
energetického výskumu, a to aj vo 
výskumných ústavoch a na univerzitách, a 
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podpora transferu pokročilých technológií;

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií, infraštruktúry a služieb pre 
cenovo dostupný, zabezpečený, 
udržateľný, bezpečný a pružný systém 
čistej energie, investície v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
energetickej efektívnosti a riešení 
skladovania;

Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície do obnoviteľných 
zdrojov energie, infraštruktúry a 
technológií vrátane riešení skladovania, 
podpory vlastnej výroby, ako aj rozvoja a 
konverzie vykurovacích a chladiacich 
systémov na energiu z obnoviteľných 
zdrojov;

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) investície do energetickej 
renovácie budov v súlade s pripravovanou 
Iniciatívou „vlny obnovy“, ktorú navrhla 
Komisia, vrátane zvyšovania kvalifikácie a 
rekvalifikácie pracovníkov v tejto oblasti;



PE648.609v04-00 248/335 RR\1210220SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) investície do cezhraničných 
pripojení k elektrickej sieti v záujme 
dosiahnutia cieľa 15-percentného 
elektrického prepojenia do roku 2030;

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dd) investície do účinného diaľkového 
vykurovania v zmysle článku 2 bodu 41 
smernice 2012/27/EÚ;

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

de) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry pre cenovo 
dostupnú, čistú a inteligentnú mobilitu 
vrátane nabíjacej infraštruktúry pre 
elektrické vozidlá a udržateľnú 
multimodálnu mestskú mobilitu s cieľom 
uľahčiť hospodársky rozvoj a tvorbu 
pracovných miest, prispieť k zníženiu 
emisií skleníkových plynov v doprave a 
diverzifikácii riešení mobility vrátane 
investícií do alternatívnych dopravných 
palív urýchľujúcich prechod na mobilitu 
s nulovými emisiami;
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Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

df) investície na boj proti energetickej 
chudobe a znečisťovaniu ovzdušia, najmä 
nahradením individuálnych vykurovacích 
riešení založených na uhlí, ako aj 
zvýšením energetickej účinnosti najviac 
postihnutých regiónov;

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti vrátane investícií 
do sietí s veľmi vysokou kapacitou a do 
technológie 5G, do inteligentných 
energetických riešení a súvisiacej 
infraštruktúry a technológií, ako aj 
investície uľahčujúce prechod na obehové 
hospodárstvo a klimatickú neutralitu 
vrátane využívania digitálnych technológií 
a údajov v poľnohospodárstve, lesníctve 
a potravinárstve;

Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie 
a environmentálnej revitalizácie, 
prístupnosti dopravy a renovácie bývalých 
uhoľných baní a elektrární a opustených 
priemyselných pozemkov a zariadení, do 
obnovy pôdy a projektov na zmenu účelu 
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vrátane investícií do zelenej infraštruktúry 
v banských oblastiach po skončení ťažby, 
ako aj zalesňovania bývalých baní;

Pozmeňujúci návrh 45

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 46

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) investície do striebornej 
ekonomiky, sociálnych inovácií 
a infraštruktúry potrebnej na podporu 
prístupu na trh práce, sociálneho 
začlenenia a aktívneho a zdravého 
starnutia;

Pozmeňujúci návrh 47

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov, samostatne 
zárobkovo činných osôb a uchádzačov o 
zamestnanie, najmä pokiaľ ide 
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o zručnosti a kvalifikácie relevantné pre 
vykonávanie stratégií regionálneho 
rozvoja, ako aj prechod na udržateľné, 
digitálne a zelené hospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh 48

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

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

Pozmeňujúci návrh 49

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie s osobitným dôrazom na ženy 
a zraniteľné skupiny;

Pozmeňujúci návrh 50

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) bez toho, aby bol dotknutý článok 
5, akékoľvek iné špecifické činnosti 
prispievajúce k jednotnému konkrétnemu 
cieľu FST, ktoré sú zahrnuté do plánov 
spravodlivej transformácie územia a 
dohodnuté medzi členským štátom, 
príslušnými orgánmi dotknutých území a 
schválené Komisiou.
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Pozmeňujúci návrh 51

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) FST podporuje len tie produktívne 
investície do iných podnikov ako MSP, 
ktoré nezahŕňajú premiestňovanie 
pracovných miest, kapitálu a výrobných 
procesov z jedného členského štátu do 
druhého.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Okrem toho sa môžu z FST na príslušných 
územiach podporovať produktívne 
investície do iných podnikov než MSP za 
predpokladu, že takéto investície boli 
začlenené do plánu spravodlivej 
transformácie územia. Takéto investície sú 
oprávnené len vtedy, ak prispievajú k 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a nevedú k premiestneniu 
podľa článku 60 nariadenia č. .../... [VN], 
a pre priemyselné činnosti, na ktoré sa 
vzťahuje systém EÚ pre obchodovanie s 
emisiami (ETS), ak neprispievajú k 
zvýšeniu ziskov pochádzajúcich z 
obchodovania s emisnými kvótami.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
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Komisie (EÚ) č. 651/201416; Komisie (EÚ) č. 651/201416, s výnimkou 
podnikov postihnutých energetickou 
transformáciou na klimatickú neutralitu;

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

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

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od odseku 1 písm. d) môže 
Komisia schváliť územný plán 
spravodlivého prechodu, ktorý zahŕňa 
investície týkajúce sa výroby, spracovania, 
distribúcie, skladovania, prenosu alebo 
používania zemného plynu za 
predpokladu, že sa použije ako 
premosťovacia technológia a za týchto 
náležite odôvodnených okolností:
a) investície sa uskutočňujú na územiach, 
ktoré čelia obzvlášť závažným výzvam v 
oblasti energetickej transformácie, a to z 
dôvodu ich vysokej závislosti od tuhých 
fosílnych palív, ako sú regióny s vysokým 
podielom systémov diaľkového 
vykurovania na báze tuhých  fosílnych 
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palív;
b) tieto investície prispievajú k plneniu 
environmentálnych cieľov Únie v oblasti 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
ňu, a to urýchlením úplného postupného 
ukončenia využívania uhlia, lignitu, 
rašeliny alebo roponosnej bridlice;
c) sú v súlade s cieľmi a právnymi 
predpismi Únie v oblasti energetiky a 
klímy, ako aj s národnými plánmi v 
oblasti energetiky a klímy a majú 
prechodný charakter;
d) bolo vykonané predchádzajúce 
hodnotenie využívania obnoviteľných 
zdrojov energie;
e) nahradenie mimoriadne uhlíkovo 
náročnej energetickej infraštruktúry 
založenej na tuhých fosílnych palivách 
prinesie významné zníženie emisií 
skleníkových plynov a znečistenia 
ovzdušia a zvýši energetickú účinnosť;
f) podporované činnosti prispievajú k 
znižovaniu energetickej chudoby;
g) podporované činnosti nebránia rozvoju 
obnoviteľných zdrojov energie na 
príslušných územiach a sú zlučiteľné a v 
súčinnosti s budúcim využívaním 
obnoviteľných zdrojov energie.

Pozmeňujúci návrh 56

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 

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. Ak sa Komisia 
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plánom príslušného štátu. rozhodne program neschváliť, svoje 
rozhodnutie riadne odôvodní. 

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Prioritu alebo priority FST tvoria 
zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej 
alebo čiastočnej alokácie z FST pre 
jednotlivé členské štáty a na dobrovoľnej 
báze zo zdrojov prevedených v súlade s 
článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. 
Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+, 
ktoré sa členský štát rozhodne previesť na 
prioritu FST, nesmie presiahnuť 
trojnásobok sumy podpory prijatej z FST.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Oprávnené projekty financované v 
rámci FST, ktoré prispievajú k 
špecifickému cieľu stanovenému v článku 
2, môžu využiť prostriedky až do výšky 75 
% príslušných nákladov.

Pozmeňujúci návrh 59

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 

1. Členské štáty pripravia spolu so 
všetkými príslušnými regionálnymi a 
miestnymi úradmi dotknutých území 
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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.

(aspoň na úrovni NUTS 2 a 3) jeden alebo 
viacero plánov spravodlivej transformácie 
územia, ktoré pokrývajú jedno alebo 
viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) 
zostavenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 
868/201417  alebo ich časti, a to na základe 
vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré sú 
najviac postihnuté negatívnymi 
hospodárskymi, sociálnymi 
a environmentálnymi dôsledkami 
prechodu a jeho dôsledkami na 
energetickú bezpečnosť, najmä pokiaľ ide 
o zánik pracovných miest a potenciálny 
počet dotknutých miest v oblasti ťažby a 
používania tuhých fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov. 
Investičné usmernenia určené Komisiou v 
prílohe D k správam o jednotlivých 
krajinách z roku 2020 nesmú obmedzovať 
členské štáty pri navrhovaní oblastí a 
priorít podpory z FST. Príslušné orgány a 
zainteresované strany na jednotlivých 
územiach sa aktívne zapájajú do všetkých 
fáz tohto procesu: prípravnej, výberovej i 
vykonávacej. 

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

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

Pozmeňujúci návrh 60

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 61

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 a ktoré 
si vyžadujú dodatočnú podporu na 
dosiahnutie procesu transformácie 
uvedeného v písmene a) a ktoré majú 
získať podporu z FST v súlade s odsekom 
1;

Pozmeňujúci návrh 62

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 

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu a vplyvu na energetickú 
bezpečnosť vyplývajúcich z prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo na 
úrovni Únie do roku 2050, pričom sa určí 
potenciálny počet dotknutých pracovníkov, 
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roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo 
ukončením činností spojených s vysokými 
emisiami skleníkových plynov na týchto 
územiach;

pracovných miest a zaniknutých 
pracovných miest, možný dosah 
samosprávnych príjmov na úrovni NUTS 
2 a NUTS 3, počet postihnutých podnikov 
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;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo EÚ do roku 2050 a jeho 
vplyvu na energetickú bezpečnosť, ako aj 
pri predchádzaní zväčšovaniu energetickej 
chudoby;

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 65

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 spolupráci, 
plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov na vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni vrátane možnosti hodnotenia zo 
strany mimovládnych orgánov a inštitúcií;

Pozmeňujúci návrh 66

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) opis participatívneho procesu, 
ktorý prebehol na účel jeho vypracovania;

Pozmeňujúci návrh 67

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, ich 
harmonogram a očakávaný prínos, pokiaľ 
ide o zmiernenie sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov a vplyvov na energetickú 
bezpečnosť súvisiacich s prechodom na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh 68

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 

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

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 70

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 a fondmi Únie a 
piliermi Mechanizmu spravodlivej 
transformácie s cieľom riešiť 
identifikované rozvojové potreby.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno j a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) ak sa táto podpora poskytuje na 
priemyselné činnosti, na ktoré sa už 
vzťahuje ETS, opis, že takáto podpora 
neprispieva k zvýšeniu ziskov už 
vyplývajúcich zo systému obchodovania 
s emisnými kvótami.

Pozmeňujúci návrh 72

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 VN], 
ako aj predstavitelia priemyslu, odvetvia 
energetiky a sociálni partneri a všetky 
ďalšie príslušné zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Plány spravodlivej transformácie územia 
musia byť podľa možností v súlade s 
územnými stratégiami uvedenými v článku 
[23] nariadenia (EÚ) [nové VN], s NEKP, 
dlhodobou stratégiou do roku 2050, 
Parížskou dohodou a Európskym pilierom 
sociálnych práv a v čo najväčšej miere so 
stratégiami pre inteligentnú špecializáciu 
a s inými relevantnými stratégiami a 
programami vrátane stratégií a 
programov v oblasti čistého ovzdušia, 
čistej ocele, energetickej chudoby a 
výrobcov-spotrebiteľov energie.
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Pozmeňujúci návrh 74

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 76

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 
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 
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proporcionálne k dosiahnutým úspechom. proporcionálne k dosiahnutým úspechom. 
Finančné opravy sa týkajú zlyhaní 
súvisiacich s intervenciami v rámci 
programu, nie zlyhaní vyplývajúcich z 
vonkajších faktorov. 

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 78

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

Pozmeňujúci návrh 79

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 80
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – bod 3.1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1 a. Opis spôsobu konzultácií so 
zástupcami komunít a aktérmi občianskej 
spoločnosti v rámci procesu tvorby 
programov a spôsobu ich zapojenia do 
tohto procesu, a to pred vypracovaním 
programových dokumentov aj po ňom.
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24.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dominique Riquet

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Fond na spravodlivú transformáciu je jedným z opatrení, ktoré Komisia prijala v rámci 
európskej zelenej dohody, ktorej zámerom je dosiahnuť cieľ týkajúci sa uhlíkovej neutrality 
do roku 2050. Ten si Únia stanovila tak, že podporuje regióny, ktoré čelia najväčším 
problémom a sú týmto prechodom najviac postihnuté.

Tento legislatívny návrh je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým: uznáva potrebu, ale aj 
náklady, výzvy, hospodárske a sociálne problémy, ktoré vyplývajú zo štrukturálnej 
transformácie našich výrobných metód pre celé odvetvia a regióny v dôsledku ich závislosti od 
fosílnych palív alebo ich priemyselnej štruktúry s vysokými emisiami CO2. Ak majú všetky 
členské štáty vynaložiť úsilie, treba sledovať predovšetkým tie najzraniteľnejšie oblasti, ktoré 
sú touto transformáciou postihnuté najviac, čo je v súlade so základnou zásadou európskej 
solidarity.

Spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch víta tento návrh, jednak pokiaľ ide o jeho cieľ 
(cieľ neutrality siete), jeho inkluzívny prístup („nikoho nezabudnúť“) a jednak synergie s 
ostatnými európskymi fondmi. Tento fond je predovšetkým primerane vyjadrený na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni prostredníctvom národných plánov v oblasti energetiky a 
klímy a územných plánov v rámci zdieľaného hospodárenia a v súlade so zásadou subsidiarity. 
V tejto súvislosti je tento nástroj zakotvený v regionálnych politikách prostredníctvom 
štrukturálnych fondov, ktoré sú založené na účasti členských štátov, a jeho dosah je silnejší 
vďaka snahe o doplnkovosť s EIB alebo s pridruženými mechanizmami financovania 
(InvestEU atď.). Spravodajca sa nazdáva, že územné zakotvenie pri rozvoji a implementácii 
tohto nástroja financovania je kľúčom k úspechu transformácie, a preto by chcel tieto 
ustanovenia zdôrazniť.

Prioritou tohto nariadenia je pomôcť rekvalifikovať pracovníkov a podniky v regiónoch a 
sektoroch najviac postihnutých transformáciou, a to prispôsobením ich pracovných postupov. 
Avšak vzhľadom na, že prostriedky vyčlenené pre tento fond sú veľmi obmedzené, čo možno 
len odsúdiť so zreteľom na sumy potrebné na dosiahnutie hospodárskej transformácie, sa 
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spravodajca domnieva, že je možné zamerať tento rozpočtový nástroj presnejšie, aby sa zvýšila 
jeho pridaná hodnota a účinnosť, a to vďaka zvýšenej rozpočtovej optimalizácii a širšiemu 
rozsahu uplatňovania na odvetvia a činnosti, ktorých sa v prvom rade týka.

Na tento účel sa zaviedlo niekoľko ustanovení:

- Cielenejší dôraz na činnosti, ktoré môže podporiť FST: hoci sa spravodajca domnieva, 
že prioritou musia byť MSP, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť nemôžu by často také 
pružné pri prispôsobovaní svojich výrobných štruktúr, napriek tomu zastáva názor, že 
viaceré činnosti, ktoré pôvodne navrhla Komisia (výskum a inovácie, digitalizácia, 
pomoc na dekontamináciu, ktorá je v rozpore so zásadou „znečisťovateľ platí“), 
nezodpovedajú priamo cieľom tohto nariadenia a môžu ich znášať okrem iného aj iné 
európske rozpočtové a finančné nástroje;

- Zvýšená podmienenosť činností, na ktoré sa vzťahuje EU ETS: spravodajca uznáva 
význam zahrnutia určitých priemyselných činností, na ktoré sa vzťahuje systém 
obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS), do obmedzeného rámca a na základe 
individuálneho schválenia Komisiou. Považuje však za nevyhnutné zabrániť v prípade 
dotknutých podnikov riziku tzv. mŕtvej váhy, aby nezneužívali dodatočnú pomoc, ktorú 
im poskytne FST na dekarbonizáciu ich priemyselnej činnosti, na opätovný predaj 
svojho prebytku emisných kvót, a nezískali tak neoprávnené príspevky (windfall 
profits) popri finančnej pomoci z FST.

- Zvýšená optimalizácia rozpočtu a zameranie sa na dosahovanie výsledkov: vzhľadom 
na prísnejšie uplatňovanie zásady „use it or lose it“ sa požadované výkonnostné úrovne 
priorít zvýšili, aby bolo v prípade zlyhania možné upravovať a prerozdeľovať 
prostriedky a aby sa zabezpečila prínosnosť každého vynaloženého eura;

- Cieľom FST je pomôcť najviac postihnutým územiam pri prechode na uhlíkovú 
neutralitu do roku 2050. Všetky štáty budú musieť prispieť k tomuto spoločnému cieľu 
pod podmienkou, že zlyhanie štátu by ohrozilo úsilie všetkých a malo by negatívny 
vplyv na každého, dokonca aj tých, ktorých ekologická transformácia je 
najpokročilejšia. Preto s cieľom zabezpečiť rovnakú základnú zásadu európskej 
solidarity spravodajca zastáva názor, že členské štáty, ktoré sa doposiaľ nezaviazali k 
dosiahnutiu národného cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050, by preto mali mať 
dovtedy, kým tento cieľ neprijmú, len obmedzený prístup k tomuto fondu a ich národná 
alokácia z fondu sa čiastočne pozastaví;

- Lepšie definované oprávnené priemyselné činnosti: spravodajca uznáva, že v tomto 
návrhu sa správne identifikujú územia a sektory, ktoré sú najviac postihnuté týmto 
prechodom, najmä z dôvodu ich závislosti od fosílnych palív, a priemyselné činnosti s 
vysokými emisiami CO2. Spravodajca však konštatuje veľký nedostatok v tejto 
identifikácii a domnieva sa, že oprávnenosť čerpať prostriedky z fondu by sa mala 
rozšíriť tak, aby boli zahrnuté aj priemyselné činnosti, ktoré síce majú nízke emisie 
skleníkových plynov, ale vyrábajú konečné produkty, ktoré následne nie sú zlučiteľné 
s cieľom uhlíkovej neutrality, o ktorú sa EÚ usiluje. Mali by sa považovať za 
neoddeliteľnú súčasť transformácie a mali by byť do tohto fondu začlenené. 
Predovšetkým v odvetví automobilového priemyslu vyrábajúceho vozidlá so 
spaľovacím motorom dochádza k rýchlym a hlbokým zmenám v celom hodnotovom 
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reťazci: preto sa mu musí poskytnúť osobitná európska podpora s cieľom uspieť v 
procese transformácie, podporovať pracovníkov v tomto odvetví a udržiavať jeho 
konkurencieschopnosť a vedúce postavenie v podmienkach zvýšenej medzinárodnej 
hospodárskej súťaže. Je však potrebné mať na pamäti, že bez dekarbonizácie nemožno 
dosiahnuť žiaden cieľ klimatickej neutrality: tento sektor produkuje 23 % emisií CO2 
Únie a tento podiel naďalej rastie, zatiaľ čo len cestná doprava tvorí 75 % emisií CO2 a 
energie spotrebovanej v tomto sektore. Výrobcovia automobilov, ich výrobcovia, spolu 
s odvetvím údržby a opráv, sú najviac zasiahnutí prechodom na vozidlá s nulovými 
alebo nízkymi emisiami. Vzhľadom na ich význam pre európske hospodárstvo (3,5 
miliónov priamych a nepriamych pracovných miest v EÚ, automobilový priemysel 
predstavuje 8,5 % pracovných miest v európskom priemysle a 7,5 % európskeho HDP), 
tieto odvetvia preto musia podporovať aj FST.

Spravodajca je preto presvedčený, že začlenením týchto odporúčaní adresovaných Výboru pre 
regionálny rozvoj sa zvýši operačná spôsobilosť a účinnosť Fondu na spravodlivú 
transformáciu v záujme dosiahnutia európskeho cieľa klimatickej neutrality, pričom bude 
chrániť najzraniteľnejšie skupiny v tejto transformácii.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie. 
Európska rada 12. decembra 2019 schválila 
cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Hoci boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude z 
dlhodobého hľadiska prínosom pre 
všetkých a v strednodobom horizonte 
poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, 
nie všetky regióny a členské štáty začínajú 
svoju transformáciu z rovnakej štartovacej 
pozície alebo majú rovnakú schopnosť 
reagovať. Niektoré už dosiahli väčší 
pokrok než iné, pričom transformácia 
prináša hlbšie sociálne a hospodárske 
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dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že 
transformácia bude v Únii prebiehať 
rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v 
oblasti klímy, ale aj že budú narastať 
rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej 
miere závislé od fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo 
roponosnej bridlice, alebo od 
priemyselných odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov 
alebo ktorých konečné produkty nie sú 
zlučiteľné s cieľom uhlíkovej neutrality 
Únii. Takáto situácia nielenže vytvára 
riziko, že transformácia bude v Únii 
prebiehať rôznym tempom, pokiaľ ide o 
opatrenia v oblasti klímy, ale aj že budú 
narastať rozdiely medzi regiónmi na úkor 
cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti. V tejto súvislosti by sa osobitná 
pozornosť mala venovať osobitným 
výzvam, ktoré bude vplyv prechodu na 
klimatickú neutralitu predstavovať pre 
vzdialené, ostrovné a geograficky 
znevýhodnené oblasti a pre oblasti s 
problémami vyľudňovania.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá, inkluzívna a 
spoločensky prijateľná pre všetkých a 
nesmie sa pri nej na nikoho zabudnúť a 
musí bojovať proti chudobe. Únia aj 
členské štáty, ako aj rozliční regionálni a 
miestni aktéri by preto mali od začiatku 
zohľadniť jej hospodárske a sociálne 
dôsledky, ako aj charakteristiky a 
špecifiká svojich regiónov vrátane svojej 
uhlíkovej intenzity a HDP na obyvateľa 
pod priemer EÚ, a zaviesť všetky možné 
nástroje na zmiernenie nepriaznivých 
dôsledkov a premeniť výzvy na 
príležitosti. Tento prechod by mal 
zabrániť hospodárskemu kolapsu 
najvystavenejších regiónov a zároveň by 
mal byť zárukou hospodárskeho rozvoja v 
týchto regiónoch. Rozpočet Únie zohráva 
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v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je podporovať 
opatrenia zamerané na spravodlivý a 
úspešný energetický prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a 
zmierniť nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to zmiernením 
nepriaznivých sociálnych dôsledkov a 
financovaním diverzifikácie a 
modernizácie a rekonverzie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť a vytvorením 
nových príležitostí prostredníctvom 
odbornej prípravy, rekvalifikácie a 
aktualizovaných učebných osnov. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi. Vzhľadom na povahu 
prechodnej politiky sa FST navrhuje ako 
dlhodobý nástroj, ktorý je plne v súlade s 
víziou klimaticky neutrálneho kontinentu 
do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode by mal FST zásadným 
spôsobom prispievať k tomu, aby sa 
uplatňovali opatrenia v oblasti klímy. 
Zdroje z vlastného finančného krytia FST 
sú doplnkové a budú sa poskytovať nad 
rámec investícií potrebných na dosiahnutie 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov Únie vynaložených na plnenie 
cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené z 
EFRR a ESF+ sa budú plne podieľať na 
dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.

6. Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode by mal FST zásadným 
spôsobom prispievať k tomu, aby sa 
uplatňovali opatrenia v oblasti klímy. 
Zdroje z vlastného finančného krytia FST 
sú doplnkové a budú sa poskytovať nad 
rámec investícií potrebných na dosiahnutie 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov Únie vynaložených na plnenie 
cieľov v oblasti klímy. Dobrovoľné 
presuny zdrojov z EFRR a ESF+, o ktorých 
rozhodne každý členský štát, doplnia 
dosiahnutie tejto cieľovej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

7. Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci nástrojov politiky 
súdržnosti a všetkých ostatných 
relevantných finančných nástrojov Únie a 
členských štátov zameraných na 
zraniteľné sektory. Zriadenie FST by 
nemalo viesť k zníženiam finančných 
prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ).../... [nové VN].

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Prechod na klimaticky neutrálne 8. Prechod na klimaticky neutrálne 
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hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
tuhých fosílnych palív alebo ktoré majú 
priemyselné činnosti spojené s vysokými 
emisiami skleníkových plynov alebo 
priemyselné činnosti, ktorých konečné 
produkty nie sú v konečnom dôsledku 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou, ktoré 
treba postupne ukončovať alebo adaptovať 
v dôsledku prechodu ku klimatickej 
neutralite, a ktoré nemajú dostatok 
finančných prostriedkov na tento účel. FST 
by sa preto mal vzťahovať na všetky 
členské štáty, ale rozdelenie finančných 
prostriedkov by malo odrážať schopnosť 
členských štátov financovať potrebné 
investície na zvládnutie prechodu ku 
klimatickej neutralite.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup na 
stanovenie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejných 
obstarávaní, cien, nepriameho plnenia 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže dodržiavanie 
zásady právneho štátu je základným 
predpokladom správneho finančného 
riadenia a účinného financovania zo 
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strany EÚ;

(Tento pozmeňujúci návrh preberá text nového návrhu Komisie 2020/0460.)

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) V súlade s nariadením [o 
Európskom nástroji obnovy] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
mali opatrenia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu týkajúce sa 
obnovy a odolnosti vykonávať s cieľom 
riešiť bezprecedentný vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-
19.  Takéto dodatočné zdroje by sa mali 
použiť takým spôsobom, aby sa 
zabezpečilo dodržanie lehôt stanovených 
v nariadení [o ERI];

(Tento pozmeňujúci návrh preberá text nového návrhu Komisie 2020/0460.)

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne a regionálne 
hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné, s 
prihliadnutím na všetky ciele ekologického 
dohovoru. Financované projekty by mali 
prispieť k prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo, pričom 
by mali zmierniť negatívne hospodárske a 
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z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 205013, pričom sa 
zachová a posilní zamestnanosť a zabráni 
sa zhoršovaniu životného prostredia. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu 
zmierniť negatívne vedľajšie účinky 
prechodu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu a prispejú k 
nemu.

spoločenské dôsledky environmentálneho 
prechodu. V prípade upadajúcich odvetví, 
ako je výroba energie z čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo 
ťažba týchto tuhých fosílnych palív, by 
mala byť podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. V tejto 
súvislosti môže zemný plyn predstavovať 
premosťovaciu technológiu pri prechode, 
keďže nahrádza náročnejšie energetické 
zdroje uhlíka a je spojený s využívaním 
energie z obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ 
ide o transformáciu odvetví s vysokou 
úrovňou emisií skleníkových plynov, 
podpora by mala byť zameraná na nové 
činnosti zavádzaním nových technológií, 
nových postupov alebo výrobkov, ktoré 
povedú k významnému zníženiu emisií v 
súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 
2030 a v súlade s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 205013, 
pričom sa zachová a posilní zamestnanosť 
a zabráni sa zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií 
vrátane technológií umelej inteligencie, 
ako aj v oblasti digitalizácie a 
pripojiteľnosti, prístupnosti a udržateľnej 
mobility, ako aj tým, ktorými sa podporuje 
prechod na iné druhy dopravy, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu 
zmierniť negatívne vedľajšie účinky 
prechodu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu a prispejú k 
nemu.

__________________ __________________
13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
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hospodárstvo“. hospodárstvo“.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Z FST by sa mali podporovať aj 
priemyselné činnosti, ktoré síce výrazne 
neprodukujú emisie skleníkových plynov, 
no vyrábajú priemyselné produkty, ktoré 
sú zasiahnuté prechodom na klimatickú 
neutralitu v Únii. V tejto súvislosti je 
európske odvetvie výroby vozidiel so 
spaľovacím motorom jedným z 
najzávažnejšie narušovaných odvetví a 
bude narušené ešte viac, keďže pôsobí v 
kontexte stále tvrdšej medzinárodnej 
konkurencie a prísnejších 
environmentálnych požiadaviek – 
predstavuje takmer 20 % emisií CO2 v 
Únii. Uhlíková neutralita sa nedá 
dosiahnuť bez osobitnej podpory pre toto 
odvetvie, ktoré predstavuje 8,5% 
pracovných miest v priemysle v Únii, 7,5% 
HDP EÚ a približne 3,5 milióna priamych 
pracovných miest, čo znamená 11,4% 
pracovných miest vo výrobnom sektore 
Únie, a 13,8 milióna nepriamych 
pracovných miest. Najviac vystavení sú 
predovšetkým výrobcovia automobilov, ich 
dodávatelia a odvetvia údržby a opravy, 
takže z FST by sa mali podporovať tieto 
odvetvia a malo by sa pomáhať 
pracovníkom a uchádzačom o 
zamestnanie pri získavaní modernejších 
zručností, najmä v kontexte 
alternatívnych priemyselných odvetví 
vyrábajúcich vozidlá s nulovými a/alebo 
nízkymi emisiami. FST by mal 
podporovať aj investície do sietí a flotíl 
verejnej dopravy ako účinný nástroj 
prechodu a presunu na mobilitu s nízkymi 
emisiami a zároveň by mal podporovať 
presun na iné druhy dopravy, najmä v 
metropolitných centrách, a prepojenosť 
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vo vidieckych oblastiach. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
sociálno-ekonomickým ťažkostiam 
vyľudnených alebo riedko osídlených 
oblastí, ktoré sú vo veľkej miere závislé od 
fosílnych palív, aby sa zabránilo 
premiestňovaniu a vyľudňovaniu týchto 
území.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činných osôb s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne a úplne ich 
začleňovať do trhu práce. Podobne by sa 
osobitná pozornosť mala venovať miere 
nezamestnanosti, najmä v prípade 
mladých ľudí, na územiach postihnutých 
prechodom.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
modernizáciu a rekonverziu území 
postihnutých transformáciou, by sa z FST 
mala poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
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k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Všetky takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v 
súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) 
ZFEÚ.

k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením značného počtu pracovných 
miest alebo podporou ich prispôsobenia, 
pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo 
byť jeho výsledkom. Investície do 
existujúcich priemyselných zariadení 
vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje 
systém Únie na obchodovanie s emisiami, 
by mali byť povolené, ak prispievajú k 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050 a cielia výrazne 
pod úroveň príslušných referenčných 
hodnôt stanovených na bezodplatné 
prideľovanie emisných kvót podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a ak vedú k ochrane 
značného počtu pracovných miest. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia, mali by 
byť udržateľné a mali by byť v súlade so 
zásadou prvoradosti energetickej 
efektívnosti. Tieto investície by mali 
zabrániť riziku tzv. mŕtvej váhy, pokiaľ 
ide o tieto priemyselné zariadenia, aby 
nezneužívali dodatočnú pomoc, ktorú FST 
poskytol na dekarbonizáciu ich 
priemyselných odvetví na to, že budú 
predávať svoje nadbytočné emisné kvóty, 
a nezískavali tak okrem finančnej pomoci 
zo strany FST aj neočakávané zisky 
(windfall profits). V záujme ochrany 
integrity vnútorného trhu a politiky 
súdržnosti by podpora pre podniky mala 
byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti 
štátnej pomoci stanovenými v článkoch 
107 a 108 ZFEÚ s osobitným zameraním 
na zabezpečenie štrukturálnych zmien a 
opatrení zameraných na tieto zmeny.

__________________ __________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
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v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť doplnkovým 
financovaním z EFRR a ESF+. Príslušné 
sumy presunuté z EFRR a ESF+ by mali 
byť v súlade s typom operácií stanoveným 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] sa 
zdroje FST môžu posilniť dobrovoľnými 
presunmi financovania z EFRR a ESF+. 
Príslušné sumy presunuté z EFRR a ESF+ 
by mali byť v súlade s typom operácií 
stanoveným v plánoch spravodlivej 
transformácie územia.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ 
ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, 
ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
územia, ktoré transformácia najviac 
postihne a na ktoré by sa mala sústrediť 
pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali 
opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050, 
najmä pokiaľ ide o postupnú konverziu 
alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú 
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alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Uvedené územia by mali byť presne 
vymedzené a zodpovedať regiónom na 
úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú 
podporu z FST by mali dostávať len 
investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

výrobe tuhých fosílnych palív alebo iným 
činnostiam spojeným s vysokými emisiami 
skleníkových plynov alebo činnostiam, 
ktorých konečný priemyselný produkt nie 
je zlučiteľný s cieľom uhlíkovej 
neutrality. Uvedené územia by mali byť 
presne vymedzené a zodpovedať regiónom 
na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území, ako 
napríklad miery nezamestnanosti a straty 
pracovných miest, a mali by sa určiť typy 
operácií potrebných na zabezpečenie 
súdržného rozvoja hospodárskych činností 
odolných proti zmene klímy, ktoré sú 
zároveň v súlade s transformáciou na 
klimatickú neutralitu a s cieľmi 
ekologického dohovoru. Finančnú podporu 
z FST by mali dostávať len investície, 
ktoré sú v súlade s plánmi transformácie. 
Plány spravodlivej transformácie územia 
by mali byť súčasťou programov 
(podporovaných z EFRR, ESF+, 
Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Plány spravodlivej transformácie 
územia sa majú predložiť čo najskôr, 
najneskôr však do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Pre riadiace orgány a členské štáty to 
predstavuje ťažkosti s vykonávaním, 
pretože prijatie týchto plánov je potrebné 
na uvoľnenie finančných prostriedkov. 
Podmienené predbežné financovanie 
technickej pomoci by sa preto malo 
sprístupniť pred prijatím plánov, aby sa 
táto výzva zmiernila a aby sa podporili 
miestne subjekty pri vykonávaní FST.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST čo najviac orientovalo na 
výsledky, v súlade so zásadou 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST optimalizovalo a čo najviac 
orientovalo na výsledky, v súlade so 
zásadou proporcionality by mala mať 
Komisia možnosť uplatniť finančné opravy 
v prípade iba čiastočného splnenia 
cieľových hodnôt stanovených pre 
špecifický cieľ FST.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Na účely doplnenia a zmien 
určitých nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu 
prvkov uvedených v prílohe III k tomuto 
nariadeniu týkajúcich sa spoločných 
ukazovateľov výstupu a výsledku. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva15. V záujme 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa najmä všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov; títo 
odborníci majú systematický prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.

(17) Na účely doplnenia a zmien 
určitých nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu 
prvkov uvedených v prílohe III k tomuto 
nariadeniu týkajúcich sa spoločných 
ukazovateľov výstupu a výsledku. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov a 
s účasťou postihnutej komunity, a aby 
tieto konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva15. V záujme 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa najmä všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov; títo 
odborníci majú systematický prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 
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aktov.

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

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť len na úrovni členských štátov. 
Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na 
jednej strane rozdiely medzi úrovňou 
rozvoja rôznych území a zaostávanie 
najviac znevýhodnených území, ako aj 
obmedzené finančné zdroje členských 
štátov a území, a na druhej strane potreba 
jednotného implementačného rámca, ktorý 
zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci 
zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

(19) Ciele tohto nariadenia, a to 
konkrétne podporiť územia, ktoré čelia 
hospodárskej a sociálnej transformácii, pri 
ich prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, by mali zohľadniť účinky 
pandémie COVID-19 v celej Únii. Tieto 
ciele nie je možné uspokojivo dosiahnuť 
len na úrovni členských štátov. Hlavnými 
dôvodmi v tejto súvislosti sú na jednej 
strane rozdiely medzi úrovňou rozvoja 
rôznych území a zaostávanie najviac 
znevýhodnených území, ako aj obmedzené 
finančné zdroje členských štátov a území, a 
na druhej strane potreba jednotného 
implementačného rámca, ktorý zahŕňa 
niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného 
riadenia. Keďže tieto ciele možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade 
so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam 
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ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

alebo hospodárskym činnostiam, ktoré 
čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam pri procese prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do 
roku 2050, najmä pokiaľ ide o tvorbu 
pracovných miest, zvyšovanie úrovne 
zručností a nadobúdanie nových zručností 
pracovníkov a odbornú prípravu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to podporovať opatrenia 
zamerané na spravodlivú a úspešnú 
energetickú transformáciu a „umožňovať 
regiónom, hospodárskym subjektom a 
ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050“. Financovanie FST je nevyhnutné 
pre neustále znižovanie regionálnych 
rozdielov a pre európsku sociálnu 
súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii 
na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 
2027, predstavujú 11 270 459 000 EUR 
v bežných cenách (10 miliárd EUR 
v cenách roku 2018) a nie sú výsledkom 
prevodu prostriedkov z iných fondov Únie, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie EÚ .../... 
[nové VN].Táto suma môže byť navýšená 
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aktom. o dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie a o iné zdroje v súlade 
s uplatniteľným základným aktom.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na účely programovania a následného 
začlenenia do rozpočtu Únie sa suma 
uvedená v prvom pododseku indexuje 
sadzbou minimálne 2 % alebo ročnou 
mierou inflácie Únie, ak je vyššia než 2 %.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia prijme vykonávacím 
aktom rozhodnutie, ktorým stanoví pre 
jednotlivé členské štáty zdroje na obdobie 
rokov 2021 – 2027 vrátane akýchkoľvek 
dodatočných zdrojov uvedených v odseku 
2 v súlade s metodikou stanovenou 
v prílohe I a ročné rozdelenie týchto 
zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Odchylne od článku [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] akékoľvek 
dodatočné zdroje uvedené v odseku 2 
alokované na FST v rozpočte Únie alebo 
poskytnuté z iných zdrojov si nesmú 
vyžadovať doplnkový prevod prostriedkov 
z EFRR alebo ESF+.
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[ERI] sa implementujú v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu sumou 
32 803 000 000 EUR v bežných cenách 
(30 miliárd v cenách roku 2018) zo sumy 
uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) bode 
vi) uvedeného nariadenia s výhradou jeho 
článku 4 ods. 3, 4 a 8.
Táto suma sa považuje za iné zdroje 
podľa článku 3 ods. 2 a predstavuje 
vonkajšie pripísané príjmy v súlade s 
článkom 21 ods. 5 nariadenia (EÚ, 
Euratom) 2018/1046.
Okrem celkových zdrojov uvedených v 
článku 3 sa poskytnú na rozpočtový 
záväzok v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu na roky 2021 až 
2024 takto:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Okrem toho sa zo zdrojov uvedených v 
prvom pododseku sprístupní 
15 600 000 EUR v bežných cenách na 
administratívne výdavky.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá text nového návrhu Komisie 2020/0460.) Text „(30 
miliardy v cenách roku 2018)“ je v porovnaní so znením uvedeného návrhu doplnený.)

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na podnet Komisie sa 0,35 % sumy 
uvedenej v prvom pododseku odseku 1 
alokuje na technickú pomoc.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá text nového návrhu Komisie 2020/0460.)

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ročné rozdelenie sumy uvedenej v 
odseku 1 členskými štátmi sa zahrnie do 
rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 
3 ods. 3 v súlade s metodikou stanovenou 
v prílohe I.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá text nového návrhu Komisie 2020/0460 a odkazuje na 
prílohu I v znení zmien daného návrhu.)

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku [21a] 
nariadenia (EÚ) [nové VN] si suma 
uvedená v odseku 1 nesmie vyžadovať 
doplnkový prevod z EFRR alebo ESF+ 
uvedený v prílohe I.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá text nového návrhu Komisie 2020/0460.) Slovom 
„prevod“ sa nahrádza slovo „podpora“ pôvodného znenia uvedeného návrhu.)

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3a – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odchylne od článku 14 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 
pravidlá zrušenia viazanosti stanovené v 
hlave VII kapitole IV nariadenia (EÚ) 
[nové VN] uplatňujú na rozpočtové 
záväzky na základe zdrojov uvedených v 
odseku 1. Odchylne od článku 12 ods. 4 
písm. c) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách sa tieto zdroje nesmú použiť v 
rámci následného programu či akcie.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá text nového návrhu Komisie 2020/0460.)

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 32

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním zemného plynu za 
týchto podmienok:
– investície slúžia na dodatočné vybavenie 
a/alebo nahradenie existujúcej 
infraštruktúry s vyššou uhlíkovou 
náročnosťou;
– investície prispejú k dosiahnutiu 
klimatickej neutrálnosti Únie najneskôr 
do roku 2050;
– podporovaná infraštruktúra je 
synergická s kapacitou na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov a s inou uhlíkovo 
neutrálnou výrobou energie.

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do zelenej 
infraštruktúry, zníženia znečistenia, 
regenerácie a dekontaminácie lokalít, do 
obnovy pôdy a projektov na zmenu účelu 
vrátane, ale nie výlučne, vytvárania 
centier biodiverzity, ktoré sú prospešné 
pre udržateľný cestovný ruch;
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Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) investície do programov 
zameraných na zvyšovanie úrovne 
zručností a rekvalifikáciu pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činných osôb, ako 
aj do podnikateľského vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie vo forme podpory k prístupu 
na trh práce;

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na čistú a 
inteligentnú mobilitu, ktorá prispieva k 
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znižovaniu emisií skleníkových plynov a k 
diverzifikácii udržateľných riešení 
mobility; investície do sietí verejnej 
dopravy a flotíl s osobitným zameraním 
na podporu prechodu na mobilitu s 
nízkymi emisiami v metropolitných 
centrách a vidieckych oblastiach;

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) priemyselné činnosti, ktorých 
hotové výrobky alebo ich použitie sú v 
konečnom dôsledku nezlučiteľné s 
cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Z FST možno podporovať aj investície na 
zníženie emisií skleníkových plynov z 
činností uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za predpokladu, že takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície 
sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
vykonávanie plánu spravodlivej 
transformácie územia a neprekrývajú sa 
v dôsledku tzv. efektu mŕtvej váhy so 
ziskmi, ktoré by priemyselné zariadenia 
mohli dosiahnuť v rámci EU ETS. Takéto 
investície sú okrem toho udržateľné a 
nezvyšujú ani neudržiavajú závislosť od 
tuhých fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/2014;

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 46

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 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.
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Pozmeňujúci návrh 47

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 alebo hospodárskych činností 
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.

Pozmeňujúci návrh 48

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 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.

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

Pozmeňujúci návrh 49

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 

1. Členské štáty pripravia v plnom 
súlade so zásadou partnerstva, spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
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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.

vrátane miestnych a regionálnych 
orgánov a sociálnymi partnermi jeden 
alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
oblasť jedného alebo viacerých 
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 dôsledkami pre trh 
práce a územnú súdržnosť , najmä pokiaľ 
ide o očakávaný zánik pracovných miest v 
oblasti ťažby a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov 
a prechod na alternatívny priemysel v 
sektore, v ktorom konečné priemyselné 
produkty nie sú zlučiteľné s cieľom 
uhlíkovej neutrality.

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

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

Pozmeňujúci návrh 50

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 

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

Pozmeňujúci návrh 51

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) jasný záväzok v súlade s cieľom 
dosiahnuť klimaticky neutrálnu Únie do 
roku 2050 a splniť svoje ciele zníženia do 
roku 2030;

Pozmeňujúci návrh 52

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 
hospodárskych 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;

Pozmeňujúci návrh 53

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 

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie, ktorým čelia najviac 
postihnuté územia alebo hospodárske 
činnosti, vrátane sociálneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050 a vplyvu na trh 
práce, pričom sa zohľadní mier 
nezamestnanosti a určí potenciálny počet 
dotknutých pracovných miest a 
zaniknutých pracovných miest, počet 
zrušených podnikov a očakávané straty 
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územiach; príjmov, potreby a ciele rozvoja, ktoré sa 
majú dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s 
transformáciou alebo ukončením činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na týchto územiach 
alebo ktorých konečný priemyselný 
produkt nie je následne zlučiteľný s 
cieľom uhlíkovej neutrality;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) opis očakávaného prínosu podpory 
z FST pri riešení sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych 
vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050 spolu s 
koncepciou udržateľnej mobility a plánov 
zelenej energie, ktoré sú prístupné a 
cenovo dostupné na územiach najviac 
postihnutých prechodom;

Pozmeňujúci návrh 55

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 

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 do 
roku 2050 a vedú k podstatnému zníženiu 
emisií skleníkových plynov a cielia 
výrazne pod úroveň príslušných 
referenčných hodnôt stanovených na 
bezodplatné prideľovanie emisných kvót 
podľa smernice 2003/87/ES, a to za 
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potrebné na ochranu značného počtu 
pracovných miest;

predpokladu, že sú potrebné na ochranu 
značného počtu pracovných miest;

Pozmeňujúci návrh 56

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) ak sa poskytuje podpora na 
investície do dopravnej infraštruktúry, 
zoznam príslušných činností a štúdia 
vplyvu preukazujúca objem pritiahnutých 
investícií a očakávaný počet pracovných 
miest vytvorených vďaka vybudovanej 
infraštruktúre a príspevok k znižovaniu 
emisií skleníkových plynov;

Pozmeňujúci návrh 57

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jb) komplexný časový rámec 
implementácie konkrétnych opatrení 
uvedených v pláne.

Pozmeňujúci návrh 58

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 nariadenie o spoločných 
ustanoveniach], 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 
priemyselnou stratégiou, stratégiou čistej 
a inteligentnej mobility, NEKP a 
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Európskym pilierom sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh 59

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia 
vylučujú všetky verejné investície do 
infraštruktúry pre tuhé fosílne palivá 
a ponúkajú príležitosť na ďalšie 
posilnenie miestnych hospodárstiev.
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16.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Isabel Carvalhais

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh stanoviska je reakciou na legislatívny návrh Európskej komisie z januára 2020 
na  zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), ktorého cieľom je podporiť územia 
a  komunity pri prechode na obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo EÚ do roku 2050 
v  súlade s Parížskou dohodou.

Pri dosahovaní tohto cieľa sú jednou z kľúčových strán poľnohospodári, pretože patria medzi 
tých, ktorí sú zmenou klímy zasiahnutí najviac.

V stanovisku sa opätovne potvrdzuje, že Fond na spravodlivú transformáciu musí s ohľadom 
na nové zdroje financovania fungovať ako dodatočný nástroj. Pri všetkých hlavných fondoch 
VFR vrátane SPP sa musia do rozhodovania začleniť klimatické hľadiská, aby sa prispelo 
k  dekarbonizácii hospodárstva, čo si vyžaduje primerané financovanie. Fond na spravodlivú 
transformáciu by mal opatrenia ostatných dlhodobých politík EÚ dopĺňať, a nenarúšať ich.

Na dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je klimaticky neutrálne hospodárstvo, je nevyhnutné 
spoločné úsilie, a preto by mal byť prístup k FST ako taký podmienený prijatím národného 
cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, ako aj priebežných cieľov do roku 2030.

V stanovisku sa zdôrazňuje, že mimoriadna pozornosť sa musí venovať osobitne dotknutým 
územiam, t. j. vidieckym alebo okrajovým oblastiam, ktoré už teraz čelia závažnejším 
sociálnym a hospodárskym problémom, ktoré ešte viac znižujú ich schopnosť reagovať na 
výzvy spojené s transformáciou. Tieto regióny môžu zohrávať dôležitú úlohu aj pri rozvoji 
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov vrátane oblastí, ktoré k nim priliehajú.

Aby sa v procese transformácie zabránilo prehlbovaniu nerovností a aby sa komunitám 
zabezpečila potrebná sociálna podpora, je potrebné uplatňovať inkluzívne politiky a stratégie. 
Z tohto dôvodu sa navrhujú niektoré nové oprávnené činnosti sociálnej povahy, ako aj 
zapojenie zainteresovaných strán uplatnením prístupu zdola nahor.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
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Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 v 
kontexte budúceho viacročného finančného 
rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov 
Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, a to sústredením finančných 
prostriedkov Únie na ekologické ciele. 
Týmto nariadením sa implementuje jedna 
z  priorít stanovených v oznámení 
o  európskom ekologickom dohovore a je 
súčasťou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, ktorým sa poskytuje 
vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v  kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek 
zostatkové emisie skleníkových plynov 
kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa 
upravuje politika súdržnosti Únie na 
obdobie od roku 2021 do roku 2027 
v  kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca, prispieva k 
dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide 
o  plnenie Parížskej dohody a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja, a to sústredením 
finančných prostriedkov Únie na 
ekologické ciele a znižovanie emisií 
uhlíka, ako aj na Európsky pilier 
sociálnych práv. Týmto nariadením sa 
implementuje jedna z priorít stanovených 
v  oznámení o európskom ekologickom 
dohovore a je súčasťou investičného plánu 
pre udržateľnú Európu, ktorým sa 
poskytuje vyhradené financovanie v rámci 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
v  kontexte politiky súdržnosti s cieľom 
riešiť otázku hospodárskych a sociálnych 
nákladov spojených s prechodom na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a na obehové hospodárstvo, v ktorom 
sa akékoľvek zostatkové emisie 
skleníkových plynov kompenzujú 
rovnocennými absorpciami. Okrem toho 
Fond na spravodlivú transformáciu (FST) 
zohľadňuje bezprecedentný vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19.

__________________ __________________
11COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.



PE648.609v04-00 304/335 RR\1210220SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá a spoločensky 
prijateľná pre všetkých. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, 
musí byť spravodlivá, inkluzívna, vedecky 
podložená a spoločensky prijateľná pre 
všetkých. Únia a členské štáty spolu 
s  regionálnymi a miestnymi orgánmi 
a  zúčastnenými stranami musia preto 
od  začiatku zohľadniť jej hospodárske 
a  sociálne dôsledky a zaviesť všetky 
možné nástroje na zmiernenie 
predpokladaných nepriaznivých 
dôsledkov, a tým dodržiavať zásadu 
európskej zelenej dohody „nespôsobovať 
škodu“. Rozpočet Únie zohráva v tejto 
súvislosti dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V súvislosti s cieľom dosiahnuť do 
roku 2050 klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody je zásadné, aby sa vo všetkých 
programoch Únie zohľadnila zásada 
začleňovania problematiky zmeny klímy. 
Všetky hlavné fondy viacročného 
finančného rámca (VFR) vrátane 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(SPP) by mali pri rozhodovaní 
zohľadňovať aspekty klímy a prispievať 
k  dekarbonizácii hospodárstva. Tieto 
programy môžu zabezpečiť primeranú 
a  spravodlivú transformáciu pre všetkých 
len v prípade, že sa na ne vyčlenia 
primerané rozpočtové zdroje. VFR na 
roky 2021 – 2027 by mal byť preto 
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pevným a ambicióznym finančným 
rámcom, ktorý túto ambíciu účinne 
naplní, a mal by prideliť nové finančné 
prostriedky, tak aby sa FST mohol 
využívať ako dodatočný nástroj pre 
opatrenia v oblasti klímy, ktorý bude 
opatrenia a vplyv iných dlhodobých politík 
Únie dopĺňať, a nie ich narúšať. 
Zriadenie FST by nemalo znamenať 
zníženie zdrojov pridelených na ostatné 
fondy VFR, najmä pre SPP alebo politiku 
súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite Únie 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele na regionálnej 
úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskom 
ekologickom dohovore a v investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu, 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal dopĺňať ostatné činnosti 
vykonávané na základe budúceho 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 až 2027. Únia by mala sprevádzať 
regióny a ľudí, ktorí v nich žijú, a 
podporovať ich pri prechode ku 
klimatickej neutralite, dosiahnutí 
rovnováhy medzi potrebami, ako je 
zamestnanosť, energetická nezávislosť 
alebo potravinová bezpečnosť, a cieľa 
Únie v oblasti klimatickej neutrality 
spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele a ciele v oblasti 
súdržnosti  na všetkých príslušných 
úrovniach.      V tejto súvislosti budú mať 
v budúcej spoločnej poľnohospodárskej 
politike dôležitú úlohu udržateľné 
obhospodarovanie lesov a 
poľnohospodárstvo, ako aj súvisiace 
odvetvia.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie a modernizácie miestneho 
hospodárstva a zmiernením negatívnych 
dôsledkov pre zamestnanosť. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. 
V  súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k zmierneniu dôsledkov 
transformácie, a to financovaním 
diverzifikácie, udržateľnosti, modernizácie 
a rekonverzie miestneho hospodárstva 
identifikovaním a využívaním 
alternatívnych zdrojov na miestnej úrovni 
a zmiernením negatívnych dôsledkov pre 
zamestnanosť.   Mal by prispievať 
k  predchádzaniu zhoršovania životného 
prostredia. Opatrenia financované z FST 
by mali pôsobiť proti vyľudňovaniu 
regiónov v procese energetickej 
transformácie. Táto skutočnosť sa odráža 
v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený 
na rovnakej úrovni ako politické ciele 
stanovené v článku [4] nariadenia EÚ 
[nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 

(6) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so 
záväzkom plniť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a so zvýšenými 
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ambíciami Únie navrhnutými v európskom 
ekologickom dohovore by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy. Zdroje z vlastného finančného 
krytia FST sú doplnkové a budú sa 
poskytovať nad rámec investícií 
potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

ambíciami Únie navrhnutými v európskej 
zelenej dohode a nariadení (EÚ).../...  
(európskom právnom predpise v oblasti 
klímy)s cieľom vytvoriť príležitostí na 
budovanie rozvinutejšieho, 
inkluzívnejšieho a zároveň zdravšieho a 
ekologickejšieho kontinentu by mal FST 
zásadným spôsobom prispievať k tomu, 
aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti 
klímy, a pomáhať prechodu na zdrojovo a 
energeticky účinné, klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, ktoré je založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, do roku 
2050. Zdroje z vlastného finančného krytia 
FST sú doplnkové a budú sa poskytovať 
nad rámec investícií potrebných na 
dosiahnutie celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov Únie 
vynaložených na plnenie cieľov v oblasti 
klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ 
sa môžu plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Transformácia na klimaticky 
neutrálne a udržateľné hospodárstvo a 
spoločnosť je jedným z najdôležitejších 
spoločných cieľov Únie, ktoré možno 
splniť len za predpokladu spoločného 
úsilia. Keďže FST je súčasťou európskej 
zelenej dohody, prístup k FST by mal byť 
podmienený prijatím národného cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050, ako 
aj priebežných cieľov do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti 
a politiky rozvoja vidieka v rámci SPP, 
ako aj vnútroštátne a regionálne investície 
a súkromný kapitál a v žiadnom prípade 
by nemali takéto investície nahrádzať.

Odôvodnenie

SPP by mala nabádať poľnohospodárskych výrobcov, aby prešli k udržateľnejším postupom a 
odpútali sa od závislosti na fosílnych palivách. Okrem toho treba zachovať, a nie obmedziť, 
sociálne aspekty financovania rozvoja vidieka v rámci SPP, ako aj aspekty týkajúce sa 
vidieckych spoločenstiev, ako sú napríklad kohézne fondy, a FST by mal tieto opatrenia 
dopĺňať a fungovať popri nich.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré 
nemajú dostatok finančných prostriedkov 
na tento účel. FST by sa preto mal 
vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo je výzvou pre 
všetky členské štáty. Bude mimoriadne 
náročný pre tie členské štáty, ktoré značne 
závisia od fosílnych palív alebo 
priemyselných činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ktoré treba postupne ukončovať alebo 
adaptovať v dôsledku prechodu ku 
klimatickej neutralite, a ktoré nemajú 
dostatok finančných prostriedkov na tento 
účel. FST by sa preto mal vzťahovať na 
všetky členské štáty, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
závislosť od priemyselných činností 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov a schopnosť 
členských štátov financovať potrebné 
investície na zvládnutie prechodu ku 
klimatickej neutralite.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 2050 pri zachovaní 
a posilnení zamestnanosti a predchádzaní 
zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu 
zmierniť negatívne vedľajšie účinky 
prechodu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu a prispejú k 
nemu.

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zahrnúť tie, ktoré 
podporujú obyvateľstvo, komunity a 
miestne hospodárstva a sú dlhodobo 
udržateľné a zosúladené so všetkými 
cieľmi európskej zelenej dohody a 
Parížskeho dohovoru. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo. V prípade upadajúcich 
odvetví, ako je výroba energie z čierneho a 
hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej 
bridlice alebo ťažba týchto tuhých 
fosílnych palív, by mala byť podpora 
naviazaná na postupné ukončovanie 
činnosti a na zodpovedajúce zníženie 
úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o 
transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná na nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 2050, pričom sa 
zachová a posilní zamestnanosť a zabráni 
sa zhoršovaniu životného prostredia. 
Podporovať by sa mala aj inovačná prax 
v oblasti využívania pôdy a 
poľnohospodárstva, ktorá prispieva k 
znižovaniu uhlíkovej stopy v tomto 
odvetví, a  činnosti rozvoja vidieka, ktoré 
podporujú diverzifikáciu miestneho 
hospodárstva vo vidieckych oblastiach. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia 
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a výskum v oblasti pokročilých a 
udržateľných technológií, ako aj v oblasti 
digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za 
predpokladu, že takéto opatrenia podporia 
vytváranie a udržateľných pracovných 
miest a pomôžu zmierniť negatívne 
vedľajšie účinky prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu do roku 2050 a 
obehovému hospodárstvu a prispejú k 
nemu.

__________________ __________________

Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke – COM(2018) 
773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Prechod od fosílnych palív môže 
byť náročný vzhľadom na odlišné ciele v 
niektorých prípadoch. Napríklad 
hydroenergetické projekty môžu mať 
negatívny vplyv na ekologický stav 
vodných útvarov, ich prepojiteľnosť, 
populácie rýb a v konečnom dôsledku aj 
na miestne komunity a ich živobytie. Z 
FST by sa mali financovať jedine riešenia 
bez negatívnych následkov, ktoré sú 
prospešné rovnako pre životné prostredie 
ako pre klímu. Takéto riešenia by mali 
byť uvedené v opise projektu a v 
príslušných prípadoch by mali byť 
zahrnuté do jeho rámca.

Pozmeňujúci návrh 12
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) V záujme riešenia zmeny klímy a 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo by sa z FST mal podporovať 
rozvoj životaschopného obehového 
biohospodárstva, ktoré by bolo hnacou 
silou udržateľnosti v poľnohospodárskom 
odvetví. Biomasa z poľnohospodárskeho, 
lesníckeho a námorneho odvetvia, ktorá 
by bola vyrobená udržateľne a efektívne a 
zhodnocovala by tzv. odpad z bočného 
toku (side-stream) a biologický odpad, by 
mohla výrazne prispieť k splneniu 
klimatických záväzkov Únie.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
dotknutých pracovníkov s novými 
profesionálnymi kvalifikáciami 
zameranými na odvetvia orientované na 
budúcnosť s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, poskytnúť uchádzačom 
o zamestnanie pomoc a poradenstvo 
pri hľadaní zamestnania, zabezpečiť 
rovnaký prístup pre všetky skupiny ľudí 
bez diskriminácie a aktívne ich začleňovať 
do trhu práce.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných podnikov 
ako MSP by sa produktívne investície mali 
podporovať len vtedy, ak sú potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES a ak vedú k 
ochrane značného počtu pracovných miest. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu a 
politiky súdržnosti by podpora pre podniky 
mala byť v súlade s pravidlami Únie v 
oblasti štátnej pomoci stanovenými v 
článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu, modernizáciu a 
rekonverziu území postihnutých 
transformáciou by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP, pričom by sa mali 
zohľadniť udržateľné činnosti šetrné 
k životnému prostrediu vymedzené 
v príslušných právnych predpisoch Únie, 
ktoré pomáhajú plniť cieľ Únie v oblasti 
obehového hospodárstva. Produktívne 
investície by sa mali chápať ako investície 
do fixného kapitálu alebo nehmotného 
majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar a 
služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého 
kapitálu a k zamestnanosti. V prípade 
iných podnikov ako MSP by sa 
produktívne investície mali podporovať len 
vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku 
pracovných miest vyplývajúceho z 
transformácie, a to vytvorením alebo 
ochranou značného počtu pracovných 
miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu 
alebo byť jeho výsledkom, pričom treba 
vziať do úvahy udržateľné činnosti šetrné 
k životnému prostrediu vymedzené v 
príslušných právnych predpisoch Únie. 
Investície do existujúcich priemyselných 
zariadení vrátane zariadení, na ktoré sa 
vzťahuje systém Únie na obchodovanie s 
emisiami, by mali byť povolené, ak 
prispievajú k prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a 
cielia výrazne pod úroveň príslušných 
referenčných hodnôt stanovených na 
bezodplatné prideľovanie emisných kvót 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/87/ES a ak vedú k ochrane 
značného počtu pracovných miest. 
Akékoľvek takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity a rovnakých 
podmienok vnútorného trhu a politiky 
súdržnosti by podpora pre podniky mala 
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byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti 
štátnej pomoci stanovenými v článkoch 
107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa mala 
obmedziť podpora produktívnych investícií 
pre iné podniky než MSP na podniky, ktoré 
sa nachádzajú v oblastiach určených ako 
podporované oblasti v súlade s článkom 
107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

__________________ __________________

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Aby sa v procese spravodlivej 
transformácie zabránilo prehlbovaniu 
nerovností, je nevyhnutné uplatňovať 
inkluzívne politiky a stratégie, ktoré by 
mali byť prospešné pre každého. Hlavnou 
zásadou poskytovania podpory v rámci 
FST by malo byť presadzovanie sociálnej 
súdržnosti, pričom sa musí zaistiť 
presadzovanie rodovej rovnosti, 
dynamický rozvoj vidieckych oblastí a 
zlepšenie podmienok pre migrantov, 
sezónnych pracovníkov, mladých a 
starších pracovníkov a pracovníkov s 
nízkou kvalifikáciou a zabezpečiť, aby sa 
na nikoho nezabudlo. Z hodnotení 
vyplýva, že je dôležité včas a jednotným 
spôsobom zohľadniť ciele v oblasti 
rodovej rovnosti vo všetkých dimenziách a 
vo všetkých etapách prípravy, 
monitorovania, vykonávania a hodnotenia 
operačných programov a zároveň 
zabezpečiť, aby sa prijímali osobitné 
opatrenia, ktorými sa podporí rodová 
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rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade s 
článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mali posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR a 
ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a 
ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu by 
malo byť možné pripraviť samostatný 
program FST alebo naprogramovať zdroje 
FST do jednej alebo viacerých osobitných 
priorít v rámci programu podporovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ďalej len „EFRR“), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) 
alebo Kohézneho fondu. V súlade 
s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] 
by sa zdroje FST mohli posilniť 
doplnkovým financovaním z EFRR 
a ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR 
a ESF+ by mali byť v súlade s typom 
operácií stanoveným v plánoch 
spravodlivej transformácie územia.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali vypracovať v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami a s podporou Komisie plány 
spravodlivej transformácie územia, v 
ktorých sa podrobne opíše proces 
transformácie, v súlade s ich národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. Na 

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
by členské štáty mali spolu s príslušnými 
zainteresovanými stranami vrátane 
občianskej spoločnosti a príslušných 
miestnych komunít a s podporou Komisie 
vypracovať plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
podrobne opíše proces transformácie, v 
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tento účel by Komisia mala zriadiť 
platformu pre spravodlivú transformáciu, 
ktorá by vychádzala z existujúcej 
platformy pre transformujúce sa uhoľné 
regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

súlade s ich národnými energetickými a 
klimatickými plánmi. Na tento účel by 
Komisia mala zriadiť platformu pre 
spravodlivú transformáciu, ktorá by 
vychádzala z existujúcej platformy pre 
transformujúce sa uhoľné regióny, aby 
umožnila dvojstrannú a viacstrannú 
výmenu skúseností, čo sa týka získaných 
ponaučení a najlepších postupov vo 
všetkých postihnutých sektoroch.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Členské štáty by pri vypracovaní a 
vykonávaní plánov spravodlivej 
transformácie územia mali 
uprednostňovať prijímanie stratégií zdola 
nahor, ktoré zaručia aktívnu účasť 
príslušných verejných orgánov, 
hospodárskych a sociálnych partnerov zo 
všetkých oblastí činnosti a ďalších 
relevantných zainteresovaných strán z 
občianskej spoločnosti vrátane 
poľnohospodárstva. Aby sa dosiahol 
účinok na miestnej úrovni, do 
vypracovania plánov spravodlivej 
transformácie územia by mali byť podľa 
možnosti aktívne zapojené zainteresované 
strany na úrovni dotknutých území.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST čo najviac orientovalo na 
výsledky, v súlade so zásadou 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
prípade vážneho nesplnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 

(16) V záujme toho, aby sa 
optimalizovala orientácia využívania 
zdrojov FTS na výsledky a aby bola 
orientácia na výsledky FST čo 
najsilnejšia, v súlade so zásadou 
proporcionality by mala mať Komisia 
možnosť uplatniť finančné opravy v 
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FST. prípade iba čiastočného splnenia cieľových 
hodnôt stanovených pre špecifický cieľ 
FST.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Osobitná pozornosť a podpora by 
sa mala venovať vidieckym a okrajovým 
oblastiam, ktorých sa dotýka proces 
transformácie. Mnohé z týchto oblastí už 
aj tak čelia ešte väčším sociálnym a 
hospodárskym problémom vrátane 
farmárov a malých podnikov, ako napr. 
starnutiu obyvateľstva, vysťahovalectvu 
mladých ľudí a celkovému vyľudňovaniu 
a nízkemu osídleniu, znižovaniu úrovne 
zručností, slabšej digitálnej infraštruktúre 
a pripojiteľnosti a nižšej energetickej 
pripojiteľnosti, čím sa ešte viac znižuje 
ich schopnosť reagovať na výzvy spojené 
s procesom transformácie. Tieto oblasti by 
mohli zohrávať dôležitú úlohu aj pri 
poskytnutí kapacít na investície do energie 
z obnoviteľných zdrojov, a to pri 
súčasnom zachovaní poľnohospodárskej 
pôdy. Pri územných plánoch by sa preto 
mala zvážiť aj možnosť začlenenia 
priľahlých vidieckych oblastí do 
identifikovaných území, a to ako oblastí 
oprávnených na zavádzanie technológií a 
infraštruktúr v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
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na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory územiam, 
ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým 
výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie 
do roku 2050.

na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“) na poskytovanie podpory ľuďom a 
územiam, ktoré si vyžadujú dodatočnú 
podporu, aby mohli čeliť vážnym 
sociálno-ekonomickým výzvam 
vyplývajúcim z procesu prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do 
roku 2050 a na obehové hospodárstvo, a 
na premenu výziev na príležitosti, najmä 
vo forme nových udržateľných 
pracovných miest, a to spôsobom, ktorý 
neohrozí environmentálne ciele a zachová 
prírodné zdroje.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] 
FST prispieva k jedinému špecifickému 
cieľu, a to „umožňovať regiónom, ľuďom 
a podnikom riešiť sociálne, hospodárske a 
environmentálne dôsledky hladkého 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo a dôsledky v oblasti 
verejného zdravia“ a zároveň prispievať k 
zachovaniu prírodných zdrojov a 
predchádzať zhoršovaniu životného 
prostredia v Európe.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Z FST sa podporuje cieľ 
Investovanie do zamestnanosti a rastu vo 
všetkých členských štátoch, hlavné ciele 
európskej zelenej dohody, a najmä cieľ 
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klimatickej neutrality Únie stanovený 
v nariadení (EÚ) 2020/...  (európskom 
právnom predpise v oblasti klímy), 
s cieľom riešiť klimatické a 
environmentálne výzvy a zároveň 
zabezpečiť spravodlivú transformáciu, pri 
ktorej sa na nikoho nezabudne.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Zdroje FST v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu, 
ktoré sú k dispozícii na rozpočtový 
záväzok na roky 2021 – 2027, predstavujú 
X miliárd EUR v cenách roku 2018, 
pričom táto suma môže byť navýšená 
o dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie a o iné zdroje v súlade 
s uplatniteľným základným aktom. FST sa 
nesmie financovať na úkor zdrojov 
pridelených iným fondom v rámci VFR 
vrátane tých, ktoré sú pridelené na SPP. 
Táto suma predstavuje dodatočné zdroje a 
jej financovanie neznamená zníženie 
zdrojov pridelených na ostatné fondy 
VFR, najmä SPP alebo politiku 
súdržnosti1a .
__________________
1a Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícii Parlamentu so 
zreteľom na dohodu Európsky parlament 
zaujal pozíciu v prospech zachovania 
financovania politiky súdržnosti a SPP 
pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 
2014 – 2020 v reálnom vyjadrení. 
Financovanie FST predstavuje na tento 
účel dodatočné zdroje.
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

  3a. Prístup k FST je podmienený 
prijatím národného cieľa klimatickej 
neutrality do roku 2050 členskými štátmi, 
ako aj priebežných cieľov v oblasti 
dekarbonizácie stanovených do roku 
2030.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) Produktívne investície do MSP 
vrátane začínajúcich podnikov, ktoré vedú 
k vytváraniu pracovných miest, 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii, 
s prihliadnutím na udržateľné 
a k životnému prostrediu šetrné činnosti 
vymedzené v príslušnom práve Únie;

Pozmeňujúci návrh 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) investície do výskumných a 
inovačných činností a podpora transferu 
pokročilých technológií a lepšieho 
prístupu k nim vrátane inovačných 
postupov znižujúcich emisie uhlíka 
v oblasti využívania pôdy a 
poľnohospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry na cenovo 
dostupnú čistú energiu, čistú verejnú 
dopravu vo vidieckych oblastiach, 
investície v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov, energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov, a to aj v oblastiach priľahlých 
k identifikovaným územiam, pokiaľ je to 
riadne odôvodnené;
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Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti, najmä na 
zavádzanie širokopásmového pripojenia 
v odľahlých a vidieckych oblastiach, 
podporovanie prístupu k digitálnym 
technológiám pre všetkých vrátane 
digitálneho poľnohospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu, ktoré 
uprednostňujú rozvoj zelených 
infraštruktúr a využívanie na 
poľnohospodárske a lesnícke činnosti, ak 
je to vhodné, a zároveň zabezpečujú 
dodržiavanie zásady „znečisťovateľ 
platí“;

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) investície na podporu obehového 
hospodárstva vrátane udržateľného 
obehového biohospodárstva, a to aj 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;
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Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) investície do projektov zameraných 
na boj proti energetickej chudobe a 
zlepšenie energetickej účinnosti;

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov 
o zamestnanie a reintegračné programy 
v nových oblastiach činnosti pracovníkov 
a uchádzačov o zamestnanie;

Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

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

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov 
o zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie, zabezpečenie rovnakého 
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prístupu a podpora rodovej rovnosti;

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) investície, ktoré prispievajú 
k zníženiu rizika vyľudňovania území 
postihnutých transformáciou, najmä 
vidieckych oblastí;

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jb) investície do sociálnej 
infraštruktúry a sociálnych služieb 
všeobecného záujmu v oblastiach 
s nízkym pokrytím, najmä vo vidieckych 
oblastiach, a v oblasti ochrany životne 
dôležitých pracovníkov zasiahnutých 
transformáciou alebo krízou v ich odvetví;

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) technická pomoc. k) technická pomoc a poradenské 
služby.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Okrem toho sa môžu z FST podporovať 
v oblastiach označených ako 
podporované oblasti v súlade s článkom 
107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ a v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci 
stanovenými v článkoch 107 a 108 
ZFEÚ produktívne investície do iných 
podnikov než MSP za predpokladu, že 
takéto investície boli schválené ako 
súčasť plánu spravodlivej transformácie 
územia na základe informácií 
požadovaných podľa článku 7 ods. 2 
písm. h) tohto nariadenia. Takéto 
investície sú oprávnené len vtedy, ak sú 
potrebné na implementáciu plánu 
spravodlivej transformácie územia. FST 
môže podporovať aj investície určené 
poľnohospodárom a malým vidieckym 
podnikom zameraným na udržateľné 
poľnohospodárske a lesnícke činnosti.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) podniky v ťažkostiach, ako sú 
vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/2014, s výnimkou 
prípadov, keď ťažkosti vyplývajú z krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19;

__________________ __________________

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

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



PE648.609v04-00 326/335 RR\1210220SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 44

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, cieľom 
klimatickej neutrality do roku 2050 a 
cieľmi európskej zelenej dohody.

Pozmeňujúci návrh 45

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, ktoré 
môžu byť prevedené  v súlade s článkom 
[21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková 
výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST nepresiahne 
trojnásobok sumy podpory z FST na túto 
prioritu.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi a zúčastnenými 
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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.

stranami z dotknutých území vrátane 
miestnych a regionálnych orgánov 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. 
2016/2066 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, 
spracovania a používania fosílnych palív a 
transformačné potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________ __________________

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).

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis prechodu k cieľu klimaticky 
neutrálneho hospodárstva na vnútroštátnej 
úrovni do roku 2050 vrátane presného 
časového harmonogramu pre kľúčové 
kroky transformácie smerom k priebežným 
cieľom dekarbonizácie stanovených na 
rok 2030, ktoré sú v súlade s poslednou 
verziou národného energetického a 
klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);



PE648.609v04-00 328/335 RR\1210220SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – 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, prípadne 
priľahlých oblastí, ktoré môžu prispieť 
k úsiliu o transformáciu alebo sú 
z hospodárskeho a sociálneho hľadiska 
ovplyvnené procesom  transformácie na 
určeným územiach, najmä vo vidieckych 
oblastiach;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – 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, rizika 
vyľudňovania postihnutých regiónov, 
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 
výziev týkajúcich sa energetickej chudoby;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
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Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – 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;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi a posúdenie 
vedľajších účinkov transformácie na 
priľahlé regióny;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zoznam konzultovaných partnerov 
a príslušných zainteresovaných strán 
z dotknutého územia;

Pozmeňujúci návrh 53

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 VN] a 
podľa možnosti na geografickej úrovni 
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príslušné zainteresované strany 
dotknutých území uvedených v odseku 1 
tohto článku, pričom sa uplatňuje prístup 
zdola nahor.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. 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.

4. 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, záväzkom Únie v rámci  Parížskej 
dohody a cieľmi trvalo udržateľného 
rozvoja OSN. Plány spravodlivej 
transformácie územia posilňujú miestne 
hospodárstva a krátke hospodárske trasy a 
dodávateľské reťazce.

Pozmeňujúci návrh 55

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri preskúmaní v polovici trvania 
uvedenom v druhom pododseku sa 
hodnotí pokrok smerom k dosahovaniu 
cieľa nulovej bilancie emisií do roku 2050 
a priebežných cieľov do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 56

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 VN], sa cieľové 
hodnoty môžu v prípade riadne 
odôvodnených okolností revidovať.

Pozmeňujúci návrh 57

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 
70 % 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.
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