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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Svet čelí neľútostnej ekologickej kríze. Fond na spravodlivú transformáciu (FST), ktorého 
cieľom je dosiahnuť v Európe klimatickú neutralitu do roku 2050, je prejavom odhodlania 
Európskej únie vyčleniť konkrétne rozpočtové prostriedky na nevyhnutnú ekologickú 
transformáciu jej hospodárstva. Únia je odhodlaná podporovať svojich obyvateľov pri týchto 
zmenách a pomôcť svojim regiónom, aby využili spoločnú príležitosť na vytvorenie 
udržateľnej a spravodlivej budúcnosti.

V situácii, keď pandémia COVID-19 odhaľuje krehkosť našich modelov rozvoja, je potreba 
európskych zábezpek ešte výraznejšia. Krízy, ktoré ohrozujú našu spoločnosť, nestoja 
v protiklade, ale vzájomne sa umocňujú, pričom prehlbujú nerovnosť a podporujú uzatváranie 
sa. Prostredníctvom európskych legislatívnych nástrojov by sa teda mala posilniť schopnosť 
Európskej únie reagovať na tieto krízy.

Naši spoluobčania a spoluobčianky si uvedomujú, že je nanajvýš potrebné kolektívne 
reagovať na výzvy našej doby spolupracovať na ich zvládaní. 82 % Európanov sa vyjadrilo 
v prospech finančnej podpory pre transformáciu energetiky1.  Dôsledky zmeny klímy hovoria 
jasnou rečou: naše prežitie závisí od toho, do akej miery sme schopní spoločne zmeniť náš 
životný štýl.

Naša politika v oblasti energetiky, hospodárstva, sociálnych vecí a životného prostredia 
nemôže zaostávať za historickým vývinom. Európskou zelenou dohodou2 Európska únia 
odmietla podvoliť sa globálnym zmenám a podporila schopnosť jednotlivých území byť 
nositeľmi zmien. Investičný plán pre udržateľnú Európu3 rozvíja Mechanizmus spravodlivej 
transformácie, ktorý v rokoch 2021 až 2027 prispeje k mobilizácii minimálne 100 mld. EUR 
pre regióny, ktorú sú najviac zasiahnuté prechodom na zelenú ekonomiku.

Prvým z troch pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie je návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu4. 
Posilnená podpora EÚ, ktorú tento fond predstavuje, sa nesmie chápať ako ničím 
nepodmienená dotácia pre členské štáty. Dodržiavanie ich záväzkov v oblasti klímy 
predstavuje nevyhnutnú záruku súdržnej, vierohodnej a účinnej európskej politiky.

Vzhľadom na hospodárske, ale i spoločenské krízy nemožno regióny, ktoré potrebujú 
transformáciu najviac, v 21. storočí odsunúť na vedľajšiu koľaj. Majú veľký význam pre 
európsky projekt, ktorý teraz musí sústrediť ich kultúry a sily, aby vytvoril dynamiku 
umožňujúcu inkluzívnu systémovú zmenu. FST je dôkazom tejto ambície a doplnkom ďalších 
dvoch pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktoré sa tiež musia sčasti zamerať na 
tieto regióny. Jeho cieľom je čo najbezprostrednejšie podporovať obyvateľov, aby mohli 
zmobilizovať svoj potenciál na posilnenie odolnosti a aby sa na žiadne územie nezabudlo.

Spravodajca zdôrazňuje, že transformácia môže byť pre jednotlivé územia a ich obyvateľov 
príležitosťou na lepšiu budúcnosť, ak bude mať podpora z FST tri základné rozmery:

1 Druhý prieskum EIB o zmene klímy, uskutočnený v spolupráci s inštitútom BVA a uverejnený 13. marca 2020. 
2 Európska zelená dohoda z 11. decembra 2019.
3 COM(2020)0021 zo 14. januára 2020.
4 COM(2020)0022 zo 14. januára 2020.



PE650.398v01-00 4/47 PA\1202704SK.docx

SK

V prvom rade, ak sa má FST naozaj využívať „spravodlivým“ spôsobom, mal by sa 
prednostne zameriavať na ľudí a zlepšenie sociálnych podmienok. Účinky tohto fondu by 
mali obyvatelia jasne pocítiť a mali by byť na jednotlivých územiach viditeľné. Mohlo by sa 
to zrealizovať aktivačnými opatreniami na trhu práce (vzdelávanie, odborná príprava, podpora 
pri vytváraní podnikov, podpora mobility atď.), ako aj určitými pasívnymi podpornými 
opatreniami (financovanie dôchodkovej medzery).

V druhom rade by mal fond na jednotlivých územiach vytvárať podmienky pre rozvoj 
udržateľného hospodárstva. Všetky investície v rámci fondu by sa mali odvíjať od potrieb 
sociálnej a environmentálnej ochrany.

A napokon by sa z fondu mali podporovať opatrenia na budovanie „sociálnej infraštruktúry“, 
ktoré územiam prechádzajúcim transformáciou pomôžu zachovať si dynamiku, 
spolupatričnosť a solidaritu (zdravotná starostlivosť, bývanie atď.). Okrem materiálnej 
infraštruktúry je na zaručenie dostupnosti fondu nevyhnutné posilniť schopnosť miestnych 
zúčastnených strán zapojiť sa do transformácie.

Spravodajca si predstavuje FST ako Európsku továreň transformácie5. Úspešnosť dynamiky 
zmien a premeny území závisí od angažovanosti ich obyvateľov a obyvateliek pri 
vymedzovaní stratégií a od uvedomelej mobilizácie združení a štruktúr realizujúcich miestne 
projekty. Uskutočnenie ekologickej transformácie územia znamená predovšetkým rozvíjanie 
verejných politík, ktoré podporujú zmenu vnímania a prinášajú riešenia na miestnej úrovni.

Vďaka Fondu na spravodlivú transformáciu majú regióny, obyvatelia a podniky šancu 
premeniť transformáciu na 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 

(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 udržania nárastu 
globálnej teploty pod 1,5 °C a cieľov 

5 Informácie o modeli transformácie vyvinutom v Loos-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
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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 Európu11, 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.

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 európskom ekologickom 
dohovore  a je súčasťou investičného plánu 
pre udržateľnú Európu11, 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 v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, v čo 
najskoršom horizonte, najneskôr však do 
roku 2050, a podporovať a sprevádzať 
regióny a obyvateľov Únie podporou 
v sociálnej oblasti, na trhu práce 
a v hospodárskej oblasti.

__________________ __________________

COM(2019) 640 final, 11.12.2019. COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

COM(2020) 21, 14.1.2020. 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 

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo, v ktorom sa 
efektívne využívajú zdroje a energia 
a ktoré je v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov 
politiky Únie. Podľa prieskumu o zmene 
klímy, ktorý v roku 2019 uskutočnila 
Európska investičná banka (EIB), sa 
osobitnej finančnej podpory pre 
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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.

transformáciu energetiky dožaduje 82 % 
Európanov. Európska rada 12. decembra 
2019 schválila cieľ dosiahnuť 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 budú 
navrhnuté tak, aby boli sociálne 
spravodlivé. Nie všetky regióny a členské 
štáty začínajú svoju nevyhnutnú 
a nanajvýš naliehavú 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 a dôsledky pre trh 
práce pre tie regióny a ich obyvateľov, 
ktoré sú v značnej miere závislé od 
fosílnych palív – plynu, čierneho a 
hnedého uhlia, rašeliny alebo roponosnej 
bridlice – a/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 prispieva k sociálnej nerovnosti 
a narastaniu rozdielov medzi regiónmi. 
Preto je mimoriadne dôležité urýchlene 
podporiť regióny a aktérov, ktorých 
prínos je kľúčový na zabezpečenie rýchlej 
a spravodlivej transformácie v súlade s 
cieľmi Únie v oblasti klímy, aby sa tieto 
rozdiely nezväčšili 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, (3) Aby bola transformácia úspešná, 
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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.

musí byť inkluzívna a spoločensky 
prijateľná pre všetkých, musí zmenšovať 
rozdiely a nesmie sa pri nej na nikoho 
zabudnúť. 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 a zavádzať 
všetky možné nástroje na zmiernenie 
negatívnych a posilnenie pozitívnych 
dôsledkov, napríklad vytváranie nových, 
dôstojných a udržateľných pracovných 
miest alebo zlepšenie kvality ovzdušia. 
Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti 
dôležitú úlohu.

Or. en

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 a ľudí, ktorí v nich 
žijú, pri prechode ku klimatickej neutralite 
Únie spojením výdavkov rozpočtu Únie na 
klimatické a sociálne ciele a ciele 
súdržnosti na všetkých príslušných 
úrovniach.

Or. en
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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 nielen zmierniť 
nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie, ale aj vytvoriť a posilniť 
budúce pozitívne účinky tým, že sa 
podporia najviac postihnuté územia 
a ľudia, ktorí na nich žijú, najmä dotknutí 
pracovníci. 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 modernizácie miestneho 
hospodárstva. 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.

Or. en

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 ekologickejšieho 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 v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, v čo 
najskoršom horizonte, najneskôr však 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 budú plne podieľať na dosiahnutí tejto 
cieľovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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 klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je nielen výzvou, ale aj 
obrovskou príležitosťou pre všetkých. 
Bude potrebná dodatočná podpora pre 
regióny, 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, 
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 regiónov 
financovať potrebné investície na 
zrealizovanie prechodu ku klimatickej 
neutralite v čo najskoršom horizonte, 
najneskôr však do roku 2050.

Or. en

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 

(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, 
sociálnych vecí a životného prostredia. V 
zozname investícií by sa mali 
uprednostniť tie, ktoré podporujú ľudí, 
vytváranie pracovných miest a miestne 
hospodárstva a sú udržateľné zo 
strednodobého a dlhodobého hľadiska, 
pričom by sa mali zohľadniť všetky ciele 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
európskej zelenej dohody a zároveň by sa 
mal chrániť, zachovať a posilniť 
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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.

prírodný kapitál Únie a zlepšiť 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 a obehové hospodárstvo, ktoré 
efektívne využíva zdroje, najneskôr do 
roku 2050. V prípade upadajúcich odvetví, 
ako je výroba energie z čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny, plynu, ropy a roponosnej 
bridlice alebo ťažba týchto fosílnych palív, 
by mala byť podpora naviazaná na základe 
prísnej podmienenosti na postupné 
ukončovanie činnosti 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 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 vykonávaniu zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti pri všetkých 
investičných rozhodnutiach a 
ekologickým odvetviam, ako je energia z 
obnoviteľných zdrojov, alebo všetkým 
odvetviam, ktoré podporujú, presadzujú a 
podnecujú efektívne využívanie zdrojov a 
obehové hospodárstvo, ako aj tým, ktoré 
podporujú inovácie a výskum v oblasti 
vyspelých a udržateľných technológií, ako 
aj v oblasti digitalizácie a pripojiteľnosti. 
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 najneskôr do 
roku 2050.
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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“.

Or. en

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, najmä v regiónoch, 
ktoré sú závislé od uhlíkovo náročného 
hospodárstva a ktoré sú ovplyvnené 
štrukturálnym prechodom 
na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje. Nerovnosť príležitostí 
v oprávnených regiónoch má vplyv najmä 
na prístup k vzdelávaniu, kultúre, 
komunitným, zdravotným a sociálnym 
službám. Rozvojom silnej miestnej 
komunity a takisto aj integráciou 
zraniteľných skupín v spoločnosti bez 
diskriminácie možno posilniť 
hospodárske príležitosti a zabezpečiť 
spravodlivú transformáciu pre všetkých. 
Pomohlo by sa tak zabezpečiť, aby 
obyvatelia regiónov, ktoré prechádzajú 
transformáciou, vrátane ľudí pôsobiacich 
v sociálnom hospodárstve, ktorí majú 
zásadný význam pre miestny hospodársky 
rozvoj a sociálne trhové hospodárstvo, 
mali prístup k vysokokvalitným verejným 
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službám a službám všeobecného záujmu 
na účely podpory sociálne spravodlivej 
transformácie, pri ktorej sa na nikoho 
nezabudne.

Or. en

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 skupín osôb, 
u ktorých existuje najvyššia 
pravdepodobnosť, že budú potrebovať 
podporu na dosiahnutie klimatickej 
transformácie, by sa mal FST vzťahovať 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
dotknutých pracovníkov, pričom osobitná 
pozornosť by sa mala venovať 
najzraniteľnejším osobám vymedzeným v 
[nariadení o ESF +], s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam a dosiahnuť rodovú 
rovnováhu vo všetkých sektoroch, ako aj 
poskytovať aktívne politiky pracovného 
trhu a zručností orientované na 
perspektívne odvetvia a zamestnanosť, 
pomoc ľuďom, ktorí sú dotknutí 
transformáciou, a individualizovanú 
pomoc pri hľadaní zamestnania pre všetky 
kategórie uchádzačov o zamestnanie a 
zabezpečiť všetkým skupinám ľudí 
rovnaký prístup bez diskriminácie a 
aktívne ich začleňovať do trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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

(11a) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby sa implementáciou priorít 
financovaných zo zdrojov FST prispelo 
k rešpektovaniu a podpore rovnosti žien a 
mužov v súlade s článkom 8 ZFEÚ. 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 
špecifické opatrenia, ktorými sa podporí 
rodová rovnosť, hospodárska nezávislosť 
žien, zvyšovanie vzdelávania a zručností a 
opätovné začlenenie žien, ktoré sú 
obeťami násilia, do trhu práce a do 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) FST zohráva dôležitú úlohu pri 
zmierňovaní sociálnych dôsledkov nad 
rámec hospodárstva a nemal by byť len 
obchodným investičným nástrojom. 
Transformácia 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 tiež migrácia 
pracovníkov, v dôsledku ktorej zostanú v 
regiónoch mladí a starí ľudia a 
pravdepodobne dôjde k ukončeniu 
niektorých služieb (najmä v prípade 
baníkov). Investície do sociálnej 
infraštruktúry v záujme zabezpečenia 
vysokej úrovne služieb pre obyvateľov 
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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 
u aktérov miestnej komunity, ako aj 
v rámci infraštruktúry, pokiaľ ide o 
zdravotnícke služby, sociálne služby a 
miestnu demokraciu, boli vylepšené.

Or. en

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 
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 

(12) S cieľom posilniť diverzifikáciu 
území, ktoré si vyžadujú dodatočnú 
podporu na dosiahnutie transformácie, by 
sa z FST mala poskytovať podpora na 
produktívne investície s potenciálom 
tvorby pracovných miest v ekologických a 
udržateľných 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 ekologickej, dôstojnej a udržateľnej 
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 ak 
podporujú ústredný cieľ FST, ktorým je 
urýchlenie transformácie na obehové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a 
to vytvorením alebo podporovaním 
prispôsobenia značného počtu pracovných 
miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu 
alebo byť jeho výsledkom. Investície do 
existujúcich priemyselných zariadení 



PE650.398v01-00 16/47 PA\1202704SK.docx

SK

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.

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 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. Všetky 
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, pričom všetky investície do 
infraštruktúry pre fosílne palivá by mali 
byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti FST. 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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 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 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.

Or. en

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 

(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 prijímajúce regióny v 
členských štátoch mali vypracovať v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami vrátane občianskej spoločnosti 
a dotknutých miestnych komunít a s 
podporou Komisie plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
podrobne opíše proces transformácie 
vrátane opatrení na vytváranie 
pracovných miest, investície do miestnej 
sociálnej infraštruktúry, a to 
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regióny, aby umožnila dvojstrannú a 
viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka 
získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

prinajmenšom v súlade s ambíciami ich 
národných energetických a klimatických 
plánov, cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a Európskym 
pilierom sociálnych práv. 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 využívať na šírenie najlepších 
postupov počas plánovacej fázy.

Or. en

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 zo strany Komisie, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 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 uzavretie 
zariadení, ktoré sa venujú výrobe fosílnych 
palív alebo iným činnostiam spojeným s 
vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ako aj podrobný plán investícií do 
sociálnej infraštruktúry. 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 potreby týchto území, a to aj 
z hľadiska sociálnej infraštruktúry, ako aj 
potenciál tvorby pracovných miest 
nevyhnutný na dosiahnutie transformácie 
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 
najneskôr do roku 2050 a s cieľmi 
európskej zelenej dohody, pričom treba 
zaručiť, že sa na nikoho nezabudne. 
Finančnú podporu z FST by mali dostávať 
len investície, ktoré sú v súlade s plánmi 
transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
štátneho programu FST, ktorý schváli 
Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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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 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. 
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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

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 s cieľom 
uskutočniť do roku 2050 prechod na 
klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo 
Únie, v ktorom sa veľmi efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch, a premeniť výzvy 
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na príležitosti, najmä pokiaľ ide o tvorbu 
nových dôstojných a udržateľných 
ekologických pracovných miest a 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov, vzdelávanie a odbornú 
prípravu na podporu nového 
hospodárskeho modelu, ktorý zabezpečí 
prosperitu a blahobyt a zároveň zmenší 
negatívne účinky na klímu a životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

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, 
lokalitám a ľuďom riešiť dôsledky 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050 v sociálnej, 
hospodárskej a environmentálnej oblasti a 
na trhu práce“.

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, pričom sa 
dodržiavajú a podporujú hlavné ciele 
európskej zelenej dohody, najmä 
celoúniový cieľ klimatickej neutrality, ako 
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sa vymedzuje v európskom právnom 
predpise v oblasti klímy, v záujme riešenia 
klimatických a environmentálnych výziev 
a súčasného zabezpečenia spravodlivej 
transformácie, pri ktorej sa na nikoho 
nezabudne. Z FST sa podporujú výlučne 
činnosti uvedené v článku 4 ods. 2a až 2d.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

a) produktívne investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k 
hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;
b) investície do vytvárania nových 
firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov a 
konzultačných služieb;
c) investície do výskumných a 
inovačných činností a podpora transferu 
pokročilých technológií;
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;
e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;
f) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu;
g) investície na podporu obehového 
hospodárstva vrátane podpory 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
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efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie;
h) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov;
i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;
j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;
k) technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V súlade s odsekom 1 podporuje 
FST tieto investície do hospodárskej 
transformácie za predpokladu, že sú 
oprávnené podľa nariadenia... 
[nariadenie o taxonómii v oblasti 
udržateľnosti]:
a) udržateľné investície v MSP 
vrátane startupov, ktoré vedú k tvorbe 
udržateľných a dôstojných pracovných 
miest, hospodárskej diverzifikácii a 
rekonverzii;
b) investície do vytvárania nových 
firiem v perspektívnych udržateľných 
odvetviach, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov a 
konzultačných služieb;
c) investície do udržateľných 
výskumných a inovačných činností a na 
podporu transferu pokročilých 
ekologických a udržateľných technológií, 
ktoré umožnia prechod 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;
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d) investície do zavádzania 
technológií a infraštruktúry pre cenovo 
dostupnú energiu z obnoviteľných 
zdrojov, do znižovania emisií skleníkových 
plynov a do energetickej efektívnosti a 
energie z obnoviteľných zdrojov, ak sa 
jasne ukáže, že opatrenia na strane dopytu 
sú nedostatočné;
e) cielené opatrenia na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti pri renovácii 
zamerané na riešenie energetickej 
chudoby a zlých podmienok bývania;
f) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti, najmä so 
zameraním na mikropodniky a malé 
podniky, pričom sa prihliada na 
požiadavky efektívnosti využívania zdrojov 
a energie;
g) investície do regenerácie a 
dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a 
projektov na zmenu účelu, pričom sa 
zabezpečí náležité dodržiavanie zásady 
„znečisťovateľ platí“;
h) investície na podporu netoxického 
obehového hospodárstva, a to aj 
prostredníctvom predchádzania vzniku 
odpadu, znižovania objemu odpadu, 
efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie.

Or. en

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

a) udržateľné investície v MSP vrátane startupov, ktoré vedú k tvorbe udržateľných 
a dôstojných pracovných miest, hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

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

c) investície do udržateľných výskumných a inovačných činností a na podporu transferu 
pokročilých ekologických a udržateľných technológií, ktoré umožnia prechod 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;

d) investície do zavádzania technológií a infraštruktúry pre cenovo dostupnú energiu z 
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obnoviteľných zdrojov, do znižovania emisií skleníkových plynov a do energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, ak sa jasne ukáže, že opatrenia na strane 
dopytu sú nedostatočné;

da) cielené opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti pri renovácii zamerané na 
riešenie energetickej chudoby a zlých podmienok bývania;

e) investície do digitalizácie a digitálnej pripojiteľnosti, najmä so zameraním na 
mikropodniky a malé podniky, pričom sa prihliada na požiadavky efektívnosti využívania 
zdrojov a energie;

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

g) investície na podporu netoxického obehového hospodárstva, a to aj prostredníctvom 
predchádzania vzniku odpadu, znižovania objemu odpadu, efektívneho využívania zdrojov, 
opätovného použitia, opráv a recyklácie.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú sociálne investície vrátane 
investícií, ktoré podporujú vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
pričom zabezpečuje účasť a prístupnosť 
osôb so zdravotným postihnutím, a to 
najmä prostredníctvom:
a) mikrofinancovania, financovania 
sociálnych podnikov a sociálneho 
hospodárstva;
b) sociálnej infraštruktúry;
c) zariadení vzdelávania a odbornej 
prípravy vrátane vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve, 
vzdelávacích zariadení, študentských 
ubytovní a digitálneho vybavenia;
d) sociálneho bývania;
e) zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti vrátane kliník, nemocníc, 
primárnej starostlivosti, domácej 
a komunitnej starostlivosti;
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f) sociálnej inovácie vrátane 
inovačných sociálnych riešení a systémov 
zameraných na podporu sociálnych 
vplyvov a výsledkov v súvisiacich 
oblastiach;
g) aktivít v oblasti kultúry 
a kultúrneho dedičstva so sociálnym 
cieľom;
h) infraštruktúry pre miestne 
komunity, napríklad komunitných 
a dobrovoľníckych centier
i) inovačných riešení v zdravotníckej 
oblasti vrátane služieb v zdravotníckej 
oblasti a nových modelov starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. V súlade s odsekom 1 sa z FST 
podporujú tieto investície zamerané na 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie: 
a) zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia nielen pracovníkov, ale aj 
osôb mimo trhu práce, najmä osôb 
s nevyužitou alebo nízkou úrovňou 
vzdelania, s cieľom preklenúť nedostatok 
zručností potrebný na spravodlivý prechod 
na ekologickú spoločnosť, ktorá efektívne 
využíva zdroje;
b) aktívne politiky pracovného trhu a 
zručností orientované na perspektívne 
odvetvia a zamestnanosť, ako aj pomoc 
pri hľadaní zamestnania pre uchádzačov 
o zamestnanie;
c) opatrenia na podporu príjmov pre 
pracovníkov, ktorí prechádzajú medzi 
prácou, odbornou prípravou, samostatnou 
zárobkovou činnosťou alebo dôchodkom;
d) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie; zabezpečenie rovnakého 
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prístupu a rodovej rovnosti.

Or. en

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

h) zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia nielen pracovníkov, ale aj osôb mimo trhu 
práce, najmä osôb s nevyužitou alebo nízkou úrovňou vzdelania, s cieľom preklenúť 
nedostatok zručností potrebný na transformáciu hospodárstva na ekologickú spoločnosť, 
ktorá efektívne využíva zdroje;

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

ia) opatrenia na podporu príjmov pre pracovníkov, ktorí prechádzajú medzi prácou, 
odbornou prípravou, samostatnou zárobkovou činnosťou alebo dôchodkom;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o zamestnanie, zabezpečenie rovnakého prístupu 
a podpora a zabezpečenie rodovej rovnosti;)

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o odsek 2c písm. c), podpora príjmu by sa mala využívať obmedzene, ale môže byť 
veľmi užitočným nástrojom na zmiernenie situácie, napríklad v prípade jednotlivých 
pracovníkov, ktorí odchádzajú do dôchodku a mohli by prísť o príjem v dôsledku predčasného 
odchodu do dôchodku alebo iných nedostatkov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

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.

2e. 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 takéto 
investície boli schválené ako súčasť plánu 
spravodlivej transformácie územia na 
základe informácií požadovaných podľa 
článku 7 ods. 2 písm. h) a že sa ešte raz 
skontroloval ich súlad s Európskym 
pilierom sociálnych práv. Takéto 
investície sú oprávnené len vtedy, ak sú 
potrebné na implementáciu plánu 
spravodlivej transformácie územia, sú 
udržateľné a nezvyšuje ani neudržiava sa 
nimi závislosť od fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

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.

2f. 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, sú udržateľné 
a nezvyšuje ani neudržiava sa nimi 
závislosť od fosílnych palív, sú 
udržateľné a nezvyšuje ani neudržiava sa 
nimi závislosť od fosílnych palív.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2g. Pri zostavovaní rozpočtu na akcie 
a pri ich programovaní sa z FST 
zabezpečí rovnaká podpora pre každú 
z investičných línií uvedených v odsekoch 
2a, 2b a 2c.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

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 výstavba alebo predĺženie 
životnosti, alebo akékoľvek iné formy 
investícií do jadrových elektrární, ako aj 
nakladanie s jadrovým odpadom alebo 
jeho skladovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

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, 
prepravou alebo spaľovaním fosílnych 
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palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na činnosti súvisiace s plánovaním novej 
ťažby fosílnych palív alebo výroby 
rašeliny vrátane opätovného otvorenia 
dočasne vyradených ťažobných zariadení 
v regióne NUTS 2, do ktorého patrí 
územie, sa počas trvania programu 
neposkytuje žiadne financovanie z 
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prostriedkov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

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 

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) opis prechodu ku klimaticky 
neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej 
úrovni do roku 2050 vrátane konkrétneho 
dátumu postupného vyraďovania 
všetkých fosílnych palív, ako aj dátumu 
na začatie postupného vyraďovania uhlia 
ešte pred rokom 2030 a presného 
časového harmonogramu kľúčových 
krokov transformácie, ktoré sú v súlade s 
poslednou verziou národného 
energetického a klimatického plánu (ďalej 
len „NEKP“), vrátane medzníkov pre rok 
2030;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39

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 na pracovný trh 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, potenciál tvorby 
pracovných miest, ďalšie sociálne 
dôsledky, 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

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 
klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
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využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 
s podrobným zoznamom plánovaných 
akcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

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, so súvisiacimi 
stratégiami Únie (Európska zelená 
dohoda a Európsky pilier sociálnych 
práv), ako aj s cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43

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 
partnerstve, plánovaných monitorovacích a 
hodnotiacich opatrení a zodpovedných 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

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) posúdenie príležitostí, ktoré 
dotknutým územiam a ich obyvateľom 
prináša transformácia, spolu s opisom 
typu plánovaných operácií vrátane 
nevyhnutných politík v oblasti pracovného 
trhu a zručností, ktoré sa majú aktívne 
podieľať na podpore a rozvoji 
zamestnanosti a tvorby pracovných miest, 
a ich očakávaného prínosu z hľadiska 
premeny výziev transformácie na 
príležitosť pre región a jeho obyvateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) ak sa podpora poskytuje na 
produktívne investície podnikom, ktoré nie 

h) ak sa podpora poskytuje na 
investície podnikom, ktoré nie sú MSP, 
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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;

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

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 obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, 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
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Pozmeňujúci návrh 47

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 
stanovenom v pláne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

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 49

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

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 tých území v rámci členského 
štátu, ktoré potrebujú podporu pri 
prechode na nulovú bilanciu emisií uhlíka

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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 obehové 
hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje a energia a ktoré je 
v plnom rozsahu založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie, v súlade 
s cieľmi národných energetických a 
klimatických plánov a iných existujúcich 
plánov transformácie s harmonogramom 
ukončenia alebo obmedzenia činností, ako 
je ťažba plynu, uhlia a lignitu alebo výroba 
elektriny z uhlia do roku 2050 vrátane 
dátumu na začatie postupného 
vyraďovania uhlia ešte pred rokom 2030

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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 a kategórií ich 
obyvateľov, ktorí najviac potrebujú 
podporu na premenu výzvy na príležitosť, 
a odôvodnenie tohto výberu spolu so 
zodpovedajúcim odhadom vplyvov na 
hospodárstvo a zamestnanosť na základe 
náčrtu uvedeného v oddiele 1.1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Posúdenie výziev vyplývajúcich z 
transformácie pre každé identifikované 
územie

2. Posúdenie výziev a príležitostí 
vyplývajúcich z transformácie pre každé 
identifikované územie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2.1. Posúdenie hospodárskych, 
sociálnych a územných výziev a príležitostí 
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
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno c – tabuľka – 
odsek 2 – zarážka 2
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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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2. Potreby a ciele rozvoja do roku 
2030 v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality

2.2. Potreby a ciele rozvoja do roku 
2030 v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality pri efektívnom využívaní zdrojov 
a energie a v plnom rozsahu na báze 
obnoviteľných zdrojoch energie 
a obehového hospodárstva

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.2 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ciele a výsledky očakávané na 
základe implementácie priority FST.

– ciele a výsledky, a to aj pre 
obyvateľov príslušných regiónov, najmä 
pre pracovníkov a uchádzačov o 
zamestnanie, ktoré sa majú dosiahnuť 
prostredníctvom realizácie priority 
spoločnej technickej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ciele a výsledky očakávané pre 
miestne hospodárstvo.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.4 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.4 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.4 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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

– vyčerpávajúci 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 nové pracovné 
miesta sú dôstojné a udržateľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – podbod 2.4 – Referencia: Článok 7 ods. 2 písmeno 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 a uchádzačov o zamestnanie. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – podbod 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 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– výsledok verejnej konzultácie. – výsledok verejnej konzultácie a 
opis toho, ako sa tento výsledok zohľadnil 
v pláne.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – podbod 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka – stĺpec 1 – od  riadku “RCO 209” (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre región NUTS3, ktorý vykonáva plány 
spravodlivej transformácie, regionálny 
sociálny rozvoj;
RCO 301 – investície do 
mikrofinancovania, financovania 
sociálnych podnikov a sociálneho 
hospodárstva,
RCO 302 – zariadenia vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve, 
vzdelávacích zariadení, študentských 
ubytovní a digitálneho vybavenia,
RCO 303 – investície do sociálneho 
bývania,
RCO 304 – zdravotná a dlhodobá 
starostlivosť vrátane kliník, nemocníc, 
primárnej starostlivosti, domácej 
a komunitnej starostlivosti,
RCO 305 – sociálne inovácie vrátane 
inovačných sociálnych riešení a systémov 
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zameraných na podporu sociálnych 
vplyvov a výsledkov v oblastiach,
RCO 306 – kultúrne aktivity so sociálnym 
cieľom,
RCO 307 – infraštruktúra pre miestne 
komunity, napríklad komunitné 
a dobrovoľnícke centrá,
RCO 308 – inovačné riešenia 
v zdravotníckej oblasti vrátane služieb 
v zdravotníckej oblasti a nových modelov 
starostlivosti,
RCO 308 – začlenenie a prístup osôb so 
zdravotným postihnutím

Or. en


