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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V novembri 2019 Európsky parlament schválil uznesenie, ktorým sa v Európe a na celom 
svete vyhlasuje núdzový stav v oblasti klímy a životného prostredia. V januári 2020 vyzval na 
prijatie naliehavých opatrení na riešenie problémov súvisiacich so zmenou klímy a so 
životným prostredím a podporil ambiciózny plán udržateľných investícií Európskej komisie 
na dosiahnutie zelenej dohody. Európska únia musí realizovať zelenú dohodu ako svoju 
dlhodobú stratégiu na posilnenie odolnosti našich hospodárstiev a spoločností, ktorá prinesie 
nové udržateľné a kvalitné pracovné príležitosti. Európska únia musí prijať opatrenia na 
ochranu klímy, ale aj na dosiahnutie väčšej sociálnej a hospodárskej súdržnosti. Fond na 
spravodlivú transformáciu je preto kľúčovým nástrojom na zabezpečenie spravodlivého 
prechodu na klimaticky neutrálne konkurenčné hospodárstvo, ktorý neobchádza nikoho. 

Z vedeckých dôkazov vyplýva, že odvetvia energetickej efektívnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov vytvárajú viac pracovných miest ako odvetvie fosílnych palív. Už do 
roku 2030 by zavádzanie obnoviteľných technológií umožnilo kompenzovať stratu 
pracovných miest na územiach závisiacich od priemyslu uhlia a do roku 2050 by sa čistý zisk 
zo zamestnanosti zdvojnásobil. Na rozdiel od toho odvetvie fosílnych palív má klesajúcu 
tendenciu a čelí čoraz väčším škrtom v oblasti pracovných miest. Boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia bude prínosom pre všetkých z dlhodobej perspektívy, a to aj 
z hospodárskeho hľadiska, 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. Preto je dôležité poskytnúť 
pomoc a primerané rozpočtové prostriedky na podporu všetkých európskych občanov, pokiaľ 
ide o plne obehové, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. 

Regióny, ktoré sú v súčasnosti vo veľkej miere závislé od odvetví fosílnych palív, môžu 
zohrávať aktívnu a pozitívnu úlohu pri energetickej transformácii. Podľa odhadov Komisie1 
by samotné uhoľné regióny mohli naplniť 60 % plánovaného zavedenia technológií čistej 
energie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti uhlíkovej neutrality 
do roku 2050. Ekologická transformácia by sa preto mala vnímať ako jedinečná príležitosť na 
to, aby sa regióny, ktoré  v súčasnosti závisia od upadajúcich a neudržateľných odvetví, 
dostali na cestu k lepšej ekologickej a hospodárskej budúcnosti.

Okrem toho epidémia COVID-19 poukázala na krehkosť a nedostatočnú odolnosť nášho 
hospodárskeho modelu, ako aj na vzájomnú závislosť zdravia, klímy a našich ekosystémov. 
Kríza spojená s COVID-19 neodstraňuje klimatickú krízu, ale je ďalšou spoluexistujúcou 
potenciálnou hrozbou pre hospodársku stabilitu v Európskej únii z dlhodobého hľadiska. V 
dôsledku toho potrebujeme hospodársku transformáciu s ďalším silným sociálnym prvkom, 
aby sme zabezpečili spravodlivú ekologickú transformáciu.

V rámci svojej stratégie zelenej dohody Európska komisia v januári 2020 predstavila 
mechanizmus spravodlivej transformácie s cieľom poskytnúť cielenú podporu na mobilizáciu 
najmenej 100 miliárd EUR v období rokov 2021 – 2027 v najviac postihnutých regiónoch a 
na uľahčenie procesu prechodu. Mechanizmus vytvorí potrebné investície na pomoc 

1 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

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
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pracovníkom a komunitám, ktoré sa spoliehajú na hodnotový reťazec fosílnych palív. Bude 
dopĺňať príspevok z rozpočtu EÚ prostredníctvom všetkých nástrojov, ktoré sú priamo 
relevantné pre tento prechod. Fond na spravodlivú transformáciu je prvým z troch pilierov 
tohto mechanizmu. Jeho cieľom je financovať diverzifikáciu a modernizáciu miestnych 
hospodárstiev a umožniť vytváranie nových pracovných príležitostí v sektoroch 
orientovaných na budúcnosť.

Spravodajkyňa preto v tomto stanovisku navrhuje tieto zmeny:

Po prvé, aby mal Fond na spravodlivú transformáciu maximálny vplyv na podporu hlavných 
cieľov európskej zelenej dohody, a najmä cieľa celej Únie, pokiaľ ide o neutralitu klímy, je 
potrebné, aby sa jeho celková suma zvýšila. Na transformáciu hospodárstva EÚ na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo je potrebných 250 až 300 miliárd EUR ročne2. Spravodajkyňa preto 
navrhuje podstatné zvýšenie sumy Fondu na spravodlivú transformáciu. Vzhľadom na 
obmedzené finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii v rámci nového VFR, spravodajkyňa 
navrhuje pridelenie rozpočtových prostriedkov na FST vo výške 30 miliárd EUR na obdobie 
2021 – 2027. Pre tento fond mali sa navyše mali vyčleniť nové zdroje, najmä nové 
environmentálne dane, aby sa zabezpečilo, že časť nákladov na spravodlivý prechod budú 
niesť najviac znečisťujúce odvetvia našich hospodárstiev, ako aj iné udržateľné dane z 
digitálneho a finančného sektora.

Po druhé, spravodajkyňa sa domnieva, že tento fond by sa mal zosúladiť s cieľom Únie 
dosiahnuť do roku 2040 nulové čisté emisie, čo je potrebné na dodržanie záväzkov prijatých v 
Paríži v roku 2015 s cieľom udržať globálne otepľovanie výrazne pod úrovňou 2 °C a 
pracovať na scenári s teplotou 1,5 °C. Ide o ambiciózny cieľ, ktorý je však dosiahnuteľný, 
pretože technológie a prostriedky, ktoré to umožnia, sú pripravené a cenovo dostupné.

Po tretie, na to, aby Fond na spravodlivú transformáciu dosiahol svoj špecifický cieľ, je 
dôležité, aby všetky produktívne investície, ktoré sa majú financovať z tohto fondu, boli v 
súlade s kritériami stanovenými v nariadení (EÚ) 2020/... [nariadenie o taxonómii]. 
Produktívne investície musia byť v súlade s Parížskou dohodou. Okrem toho by podniky, 
ktoré nie sú MSP, ktoré dostávajú podporu zo strany FST, mali ísť príkladom: Budú musieť 
zverejňovať záväzný plán, ako sa stanú klimaticky neutrálnymi, a mali by predkladať svoje 
investície na kontrolu udržateľnosti, aby sa zabezpečilo, že nebudú mať škodlivé vplyvy na 
životné prostredie, klímu alebo sociálnu oblasť. 

Spravodajkyňa je presvedčená o tom, že je potrebné pracovať transparentným a inkluzívnym 
spôsobom s cieľom vypracovať vnútroštátne plány spravodlivého prechodu v členských 
štátoch. Občania a miestne spoločenstvá musia byť súčasťou tohto rozhodovacieho procesu a 
široká škála zainteresovaných strán by mala byť zapojená do prípravy, vypracovania a 
implementácie procesu prechodu. Malo by sa im čo najlepšie umožniť, aby sa účinne 
podieľali na výbere a implementácii financovaných projektov a operácií a aby sa do nich 
účinným spôsobom zapojili. 

Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo predstavuje výzvu a zároveň obrovskú 
príležitosť pre všetky členské štáty, aby naše hospodárstvo premenili na udržateľný, stabilný, 
konkurencieschopný a odolný hospodársky systém, ktorý bude schopný lepšie reagovať na 

2Bruegel, How to the European Green Deal work: https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-
13_2019-151119.pdf.
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budúce krízy a zabezpečiť prosperitu spoločnosti v rámci limitov planéty. Fond na 
spravodlivú transformáciu je jedným z nástrojov na dosiahnutie úspechu pre nás všetkých.

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 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 obmedziť nárast globálnej teploty 
na 1,5 ° C nad predpriemyselnú úroveň a 
cieľov Organizácie Spojených národov v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to 
sústredením finančných prostriedkov Únie 
na ekologické ciele a sociálne ciele. Týmto 
nariadením sa implementuje jedna z priorít 
stanovených v oznámení o európskej 
zelenej dohode 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 výziev 
a príležitostí prechodu na udržateľné, 
plne obehové, klimaticky neutrálne a 
odolné hospodárstvo efektívne využívajúce 
zdroje, ktoré je pomerne oddelené od 
spotreby zdrojov, nemá čisté emisie 
skleníkových plynov a žiadne iné 
nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie a 
životné prostredie súvisiace okrem iného 
so zhoršením biodiverzity a ekosystémov, 
nadmernou spotrebou zdrojov alebo 
chemickým znečistením.

__________________ __________________
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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.

Or. en

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 klimaticky udržateľné, 
plne obehové, klimaticky neutrálne a 
odolné hospodárstvo efektívne využívajúce 
zdroje 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. 17. apríla 2020 
ďalej zdôraznil, že cieľ klimatickej 
neutrality by mal byť zdrojom politických 
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 
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súčasnosti v značnej miere závislé od 
fosílnych palív alebo od priemyselných 
odvetví spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2 a) Spravodlivú transformáciu nie je 
možné dosiahnuť, ak niektoré regióny 
zaostávajú. Regióny, ktoré sú v súčasnosti 
vo veľkej miere závislé od odvetví 
fosílnych palív, môžu zohrávať aktívnu a 
pozitívnu úlohu pri energetickej 
transformácii. Podľa odhadov Komisie by 
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 
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-
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detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Or. en

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 zabezpečiť slušnú prácu, musí byť 
sociálne inkluzívna a prispievať k 
odstráneniu chudoby. Únia aj členské 
štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej 
hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť 
všetky možné nástroje na uľahčenie 
potrebných štrukturálnych zmien a 
zmiernenie nepriaznivých dôsledkov na 
postihnutých pracovníkov. Rozpočet Únie 
zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

Or. en

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 

(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, aby sa zohľadnili 
náklady súvisiace so spoločenským, 
sociálno-ekonomickým a 
environmentálnym vplyvom na 
pracovníkov a komunity, ktoré sú 
nepriaznivo ovplyvnené prechodom z 
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úrovni. uhlia a uhlíkovou závislosťou. 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.

Or. en

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. Cieľom FST je riešiť výzvy a 
príležitosti spojené s klimatickou 
transformáciou prostredníctvom cielených 
investícií do udržateľných hospodárskych 
činností, ktoré sú v súlade s kritériami 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2020/... 
[nariadenie o taxonómii], a podporou 
najviac postihnutých území, pracovníkov 
a miestnych spoločenstiev s cieľom 
prispôsobiť ich priemyselné a 
hospodárske štruktúry. 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 
pracovných príležitostí v odvetviach 
zameraných na budúcnosť. Tým by sa 
kompenzovali očakávané straty 
pracovných miest vyplývajúce z konverzie 
alebo uzavretia činností spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov a 
súčasne zabezpečili udržateľnejšie a 
vysokokvalitné pracovné miesta. Táto 
skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli 
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FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni 
ako politické ciele stanovené v článku [4] 
nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený 
spolu s nimi.

Or. en

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 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 
50 % 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.

Or. en

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) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti 
a v žiadnom prípade by sa nimi takéto 
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investície nemali nahrádzať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Objem fondu by sa mal podstatne 
zvýšiť o dodatočné vlastné zdroje Únie 
pochádzajúce zo zavádzania nových 
udržateľných daní, najmä v oblasti 
životného prostredia, s cieľom zabezpečiť, 
aby časť nákladov na financovanie 
spravodlivej transformácie niesli 
hospodárske odvetvia, ktoré vytvorili 
najvyššie environmentálne náklady pre 
spoločenstvo, v súlade so zásadou 
solidarity a so zásadou „znečisťovateľ 
platí“ zakotvenou v článku 191 ZFEÚ;

Or. en

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 

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo predstavuje výzvu a zároveň 
obrovskú príležitosť pre všetkých, aby 
naše hospodárstvo premenili na 
udržateľný, stabilný a odolný 
hospodársky systém s cieľom lepšie 
reagovať na budúce krízy a zabezpečiť 
prosperitu spoločnosti v rámci limitov 
planéty. Cielená podpora bude potrebná 
pre tie členské štáty, ktoré značne závisia 
od fosílnych palív alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
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rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

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 celú Úniu, ale rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 
schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície, aby umožnili, uľahčili 
a urýchlili prechod ku klimatickej 
neutralite a udržateľnej Európe.

Or. en

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.

Or. en

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 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
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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.

súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo, sú 
dlhodobo udržateľné a sú v plnom súlade s 
cieľmi zelenej dohody a s cieľom 
Parížskej dohody, ktorým je obmedzenie 
zvýšenia teploty na 1,5 °C. Financované 
projekty by mali prispievať k prechodu na 
udržateľné, plne obehové, klimaticky 
neutrálne a odolné hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje. V prípade upadajúcich 
odvetví, ako je výroba energie z fosílnych 
palív alebo ťažba pevných fosílnych palív, 
by mala byť podpora naviazaná na prijatie 
jednoznačného záväzného dátumu na 
postupné ukončovanie činností a mala by 
sa sústrediť na tvorbu a posilňovanie 
odolnosti miestneho hospodárstva 
v záujme prekonania prípadných strát 
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 aspoň v 
súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 
2030 a v súlade s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutrálnosť EÚ najneskôr do 
roku 2040 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 najneskôr do roku 2040, 
uľahčia ho 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) 
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773 final, s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“.

Or. en

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, najmä 
tých, ktorí sú najviac zraniteľní voči 
klimatickej transformácii, by sa mal FST 
vzťahovať aj na odborné vzdelávanie, 
zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikáciu pracovníkov s cieľom 
pomôcť im rekvalifikovať sa a prispôsobiť 
sa novým udržateľným a kvalitným 
pracovným príležitostiam, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Kríza súvisiaca s COVID-19 
odhalila veľkú závislosť Únie a 
globálneho hospodárskeho systému od 
dlhých dodávateľských reťazcov. Prechod 
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na plné obehové hospodárstvo a potreba 
umožniť relokalizáciu výroby v určitých 
sektoroch sú preto kľúčovými prvkami 
dlhodobej stratégie Únie na posilnenie 
odolnosti našich hospodárstiev a 
spoločností, čo prináša nové možnosti 
vytvárania pracovných miest a tvorby 
hodnôt pre Úniu ako celok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Zatiaľ čo výroba a využívanie 
uhlia sa má ďalej znižovať v súlade s 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo, čo predstavuje konkrétnu 
výzvu pre uhoľné regióny, v ktorých viac 
ako 200 000 pracovných miest priamo 
súvisí s uhoľnou činnosťou, odvetvie 
čistej energie ponúka jedinečnú 
príležitosť kompenzovať straty 
pracovných miest vyvolané takýmto 
prechodom udržateľnejšou, stabilnejšou a 
kvalitnejšou zamestnanosťou. Podľa 
výpočtov Komisie1a do roku 2030 možno v 
uhoľných regiónoch vytvoriť až 315 000 
pracovných miest zavedením čistých 
energetických technológií, čím sa do roku 
2050 zvýši počet pracovných miest na viac 
ako 460 000. To by ppredstavovalo viac 
ako dvojnásobok súčasného počtu 
pracovných miest priamo súvisiacich s 
uhlím, čo by viedlo k multiindustriálnemu 
modelu, čím by sa prispelo k energetickej 
bezpečnosti, vytváraniu pracovných miest 
a hospodárskej hodnoty pre ľudí a 
miestne komunity.
__________________
1a Správa o vede pre politiku Spoločného 
výskumného centra, Technológie čistej 
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energie v uhoľných regiónoch: príležitosti 
pre rast a zamestnanosť, 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11 c) 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

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 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu a rekonverziu území 
postihnutých transformáciou, by sa z FST 
mala poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP, mikropodnikoch, 
sociálnych podnikoch a zamestnaneckých 
družstvách. 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. Takéto produktívne 
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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.

investície by mali byť v súlade s kritériami 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2020/... 
[nariadenie o taxonómii] a nemali by 
zahŕňať podporu pre odvetvia alebo 
činnosti, ktoré nie sú v súlade s Parížskou 
dohodou a environmentálnymi cieľmi.

__________________
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).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) 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 rekvalifikácie, 
pričom nesmú viesť k premiestneniu 
alebo byť jeho výsledkom. Takéto 
investície by tiež mali byť v súlade s 
kritériami stanovenými v [článkoch] 
nariadenia (EÚ) 2020/... [nariadenie o 
taxonómii]. Okrem toho by sa od 
podnikov, ktoré nie sú MSP, malo 
požadovať, aby zverejnili záväzný plán, 
ako sa stanú klimaticky neutrálnymi 
najneskôr do roku 2040, a aby svoje 
investície predkladali na kontrolu 
udržateľnosti, aby sa zabezpečilo, že 
nebudú mať 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 za 
predpokladu, že prispievajú k prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2040 a cielia výrazne 
pod úroveň príslušných referenčných 
hodnôt stanovených na bezodplatné 
prideľovanie emisných kvót podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES1a, a za predpokladu, že vedú k 
ochrane značného počtu kvalitných a 
udržateľných pracovných miest. Takéto 
investície by mali byť náležite odôvodnené 
v príslušnom územnom pláne spravodlivej 
transformácie a mali by vylúčiť 
akékoľvek investície do fosílnych palív a 
jadrovej energie. V záujme ochrany 
integrity 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. S cieľom zabezpečiť, aby sa fond 
nepoužil na úhradu nákladov na obnovu 
environmentálnych škôd, ktoré patria do 
environmentálnej zodpovednosti podniku, 
a aby sa nenarušili stimuly na znižovanie 
znečistenia a iných vplyvov na životné 
prostredie, podpora investícií týkajúcich 
sa regenerácie a dekontaminácie lokalít a 
projektov obnovy ekosystémov a projektov 
na zmenu účelu by sa mala použiť ako 
posledná možnosť, len ak sa od žiadneho 
podniku nemôže v súlade s právom  
žiadať financovanie takýchto akcií podľa 
zásady „znečisťovateľ platí“ zakotvenou v 
článku 191 ZFEÚ;
____________
1a 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).

Or. en

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 

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
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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.

by členské štáty mali vypracovaťs 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a v 
úzkej spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami v súlade so 
zásadou partnerstva 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. S 
cieľom zabezpečiť účinnú, inkluzívnu a 
skutočne spravodlivú stratégiu 
transformácie by všetky príslušné 
zainteresované strany a partneri mali byť 
plne zapojení do všetkých etáp prípravy, 
vypracovania a implementácie procesu 
transformácie a mali by sa im umožniť 
najlepšie podmienky, aby sa mohli účinne 
zapojiť do výberu a mplementácie 
financovaných projektov a operácií. 
Príslušné zainteresované strany a partneri 
by mali okrem iného zahŕňať zástupcov 
občianskej spoločnosti, hospodárskych a 
sociálnych partnerov, zamestnávateľov, 
skupiny pracovníkov, odborníkov, 
inštitúcie odborného vzdelávania a 
výskumné inštitúcie a komunitné 
organizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
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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.

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 2040, 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, 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 
klimatickú neutralitu a s cieľmi 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.

Or. en

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 
postihnutým ľuďom a územiam v procese 
prechodu na udržateľné, plne obehové, 
klimaticky neutrálne a odolné 
hospodárstvo Únie efektívne využívajúce 
zdroje najneskôr do roku 2040.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

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. Mali by 
rešpektovať, podnecovať a podporovať 
hlavné ciele európskej zelenej dohody, a 
najmä cieľ Únie v oblasti klimatickej 
neutrality, ako sa vymedzuje v nariadení 
(EÚ).../... [európsky klimatický predpis] s 
cieľom riešiť klimatické a 
environmentálne výzvy a zároveň 
zabezpečiť spravodlivý prechod, ktorý 
neobchádza nikoho.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

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 30 miliárd EUR v 
cenách roku 2018, ktoré by sa mali zvýšiť 
o dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie vrátane možnosti postupného 
zrušenia prerozdeľovania dotácií na 
fosílne palivá, zavedenia nových 
udržateľných daní z uhlíka, leteckej 
dopravy, plastov, digitálneho odvetvia a 
financií, vytvorenia mechanizmu úpravy 
uhlíka na hraniciach alebo 
prostredníctvom príjmov zo systému EÚ 
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na obchodovanie s emisiami a o iné zdroje  
v súlade s uplatniteľným základným 
aktom.

Or. en

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 investície v MSP 
vrátane startupov, mikropodnikov, 
sociálnych podnikov a zamestnaneckých 
družstiev, ktoré prispievajú k 
environmentálnym cieľom alebo 
financujú takéto spoločnosti, za 
predpokladu, že spĺňajú všetky kritériá 
stanovené v nariadení (EÚ) 2020/... 
[nariadenie o taxonómii] vrátane:

i) investícií zameraných na dosiahnutie 
čistého zníženia emisií skleníkových 
plynov, a to aj prostredníctvom investícií 
do zavádzania inovačných čistých 
technológií a infraštruktúry na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
zlepšovania energetickej efektívnosti, 
zvyšovania čistej alebo klimaticky 
neutrálnej mobility;
ii) investícií do posilňovania obehového 
hospodárstva, a to aj prostredníctvom 
podpory obehového hodnotového reťazca, 
predchádzania vzniku odpadu, jeho 
znižovania, efektívneho využívania 
zdrojov, opätovného využívania, opravy 
a recyklácie.

Or. en
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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;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Bod zahrnutý v podporných opatreniach pre pracovníkov uvedených ďalej v texte.

Pozmeňujúci návrh 26

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 
podpora transferu pokročilých technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

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 zeleného 
financovania;



PA\1205182SK.docx 25/40 PE650.729v02-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Uvedený bod je v súlade s produktívnou investíciou v súlade s taxonómiou.

Pozmeňujúci návrh 28

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 miest, obnovy 
ekosystémov 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

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;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Bod presunutý vyššie.
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Pozmeňujúci návrh 30

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 a rekvalifikácia 
pracovníkov s cieľom zabezpečiť, aby mali 
prospech z pracovných príležitostí, a to 
buď v odvetviach orientovaných na 
budúcnosť, ktoré priamo prispievajú k 
udržateľnému, plne obehovému, 
klimaticky neutrálnemu a odolnému 
hospodárstvu efektívne využívajúcemu 
zdroje, alebo v odvetví starostlivosti a 
základných verejných sektoroch, a 
usilovali sa o rodovo vyváženú 
perspektívu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) investície do vytvárania nových 
firiem a pomoc pracovníkom, a to aj 
prostredníctvom podnikateľských 
inkubátorov a certifikovaných 
konzultačných služieb v oblasti 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

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

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

2a. 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:

i) takéto investície budú v súlade s 
kritériami stanovenými v [článkoch] 
nariadenia (EÚ) 2020/... [nariadenie o 
taxonómii];
ii) takéto podniky budú zverejňovať 
celopodnikové emisné ciele vychádzajúce 
z vedeckých poznatkov a budú mať jasný 
záväzný plán stať sa klimaticky 
neutrálnymi najneskôr do roku 2040 a 
budú poskytovať všetky relevantné 
informácie, aby sa dalo spoľahlivo určiť 
zosúladenie ich činností s cieľom znížiť 
emisie uhlíka v súlade s vnútroštátnym 
harmonogramom postupného 
vyraďovania a s cieľmi Parížskej dohody; 
iii) 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;
iv) Takéto investície 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 2b. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty s cieľom spresniť obsah 
a prezentáciu informácií, ktoré sa majú 
zverejniť, ako sa uvádza v odseku 2a 
bodoch ii) a iii).

Or. en

(vloží sa za článok 4 ods. 2 pododsek 2)

Pozmeňujúci návrh 34

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.

2 c. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

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

a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavba;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

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, 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;

__________________ __________________
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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

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

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

d) investície priamo alebo nepriamo 
súvisiace s výrobou, spracovaním, 
distribúciou, skladovaním alebo 
spaľovaním fosílnych palív alebo iných 
palív, ktorých pozitívny čistý vplyv na 
klímu nebol dostatočne a vedecky 
preukázaný v čase žiadosti o 
financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) náklady súvisiace 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) operácie, ktoré nie sú v súlade s 
dosahovaním cieľov v oblasti klímy alebo 
ktoré poškodzujú niektorý z iných 
environmentálnych cieľov stanovených v 
článku 17 nariadenia 2020/... [nariadenie 
o taxonómii].
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

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, ktoré si vyžadujú dodatočnú 
podporu na dosiahnutie procesu 
transformácie, ktoré je súčasťou 
príslušného plánu spravodlivej 
transformácie územia, riadne odôvodnené a 
ak príslušný plán spravodlivej 
transformácie územia je v súlade s 
národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

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. 
868/2014 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 

1. V každom členskom štáte pripravia 
príslušné orgány spolu s príslušnými 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a 
všetkými príslušnými zúčastnenými 
stranami uvedenými v odseku 3 tohto 
článku 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. 
868/2014 alebo ich časti, a to na základe 
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prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými 
územiami musia byť územia, ktoré si 
vyžadujú dodatočnú podporu na 
dosiahnutie hospodárskeho a sociálneho 
prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný 
zánik pracovných miest v oblasti ťažby a 
používania fosílnych palív a transformačné 
potreby výrobných postupov 
priemyselných zariadení spojených s 
najvyššími emisiami skleníkových plynov.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

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 a regionálnej úrovni na 
udržateľné, plne obehové, klimaticky 
neutrálne a odolné hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje najneskôr do roku 2040 
vrátane jasného a záväzného 
harmonogramu postupného vyraďovania 
fosílnych palív alebo odvetví spojených s 
vysokými emisiami skleníkových plynov 
na príslušných územiach a kľúčových 
prechodných krokov, ktoré sú v súlade s 
najnovšou verziou národného plánu v 
oblasti energetiky a klímy (NECP);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

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 
dosiahnutie  transformácie, vrátane 
sociálneho, hospodárskeho, 
environmentálneho a rodového vplyvu 
prechodu na udržateľné, plne obehové, 
klimaticky neutrálne a odolné 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, 
pričom sa 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 na týchto 
územiach alebo s akoukoľvek inou 
štrukturálnou sociálno-ekonomickou 
transformáciou potrebnou na dosiahnutie 
cieľov tohto prechodu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45

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, environmentálnych a 
rodových vplyvov prechodu na 
udržateľné, plne obehové, klimaticky 
neutrálne a odolné hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) posúdenie jeho súladu s inými 
národnými, regionálnymi alebo územnými 
stratégiami a plánmi, ako aj s príslušnými 
stratégiami a záväzkami Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) podrobný zoznam príslušných 
zainteresovaných strán vrátane 
hospodárskych a sociálnych partnerov, 
zástupcov občianskej spoločnosti a 
odborníkov, s ktorými sa v príslušnom 
regióne konzultovalo;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

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 transformácie a jej 
uľahčenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

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 uvedené v článku 4 ods. 2 písm. a), 
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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

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 
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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Doložka o preskúmaní
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Komisia najneskôr do konca 
strednodobého preskúmania budúceho 
viacročného finančného rámca posúdi 
vhodnosť zmeny článkov 4 a 5 tohto 
nariadenia v súlade s možnými zmenami v 
nariadení 2020/... [nariadenie o 
taxonómii], pokiaľ ide o rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti na iné udržateľné 
hospodárske činnosti a činnosti, ktoré 
výrazne poškodzujú environmentálnu 
udržateľnosť, ako aj vývoj implementácie 
akčného plánu pre udržateľné financie. 
Komisia na základe toho predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorú v prípade potreby doplní o 
legislatívne návrhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

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 a záväzným časovým 
harmonogramom postupného ukončenia 
výroby fosílnych palív alebo odvetví 
spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov na dotknutých 
územiach najneskôr do roku 2040.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Identifikácia dotknutých hospodárskych 
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 
záväzného 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – bod 2.3 a (nový)
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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/krajine konzultovalo; 

Or. en


