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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

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

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

Na uľahčenie klimatickej transformácie v členských štátoch:

- by sa investície do plynu mali povoliť, ak prinášajú významné zníženie emisií, keďže 
plyn by sa mal považovať za prechodný zdroj energie;

- by veľké podniky nemali byť diskriminované, pretože môžu realizovať investície vo 
väčšom rozsahu, hoci MSP a novovznikajúce podniky by mali byť tiež prirodzene 
podporované; a 

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

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

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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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 neutrálne a 
obehové hospodárstvo predstavuje jeden z 
najdôležitejších cieľov politiky Únie a 
bude požadovať podstatné dodatočné 
investície. Európska rada 12. decembra 
2019 schválila cieľ dosiahnuť do roku 
2050 klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody. Prepuknutie 
pandémie COVID-19 na začiatku roku 
2020 však malo hlboký vplyv na európske 
a svetové hospodárstva, a preto môže byť 
potrebné zrevidovať alebo odložiť dátum 
dosiahnutia cieľa klimatickej neutrality. 
Hoci opatrenia na boj proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia by mali 
byť formulované tak, aby priniesli výhody 
v strednodobom až dlhodobom horizonte, 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 
na spravodlivú transformáciu (ďalej len 
„FST“), ktorý je jedným z pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
implementovaného v rámci politiky 
súdržnosti. Cieľom FST je podporovať 
opatrenia zamerané na spravodlivý a 
úspešný energetický prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a 
zmierniť nepriaznivé účinky klimatickej 
transformácie tým, že sa podporia najviac 
postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V 
súlade so špecifickým cieľom FST by 
akcie podporované z FST mali priamo 
prispievať k vykonaniu spravodlivej 
energetickej transformácie a k zmierneniu 
dôsledkov transformácie, a to 
financovaním investícií do výroby energie 
s nízkymi emisiami, diverzifikácie a 
modernizácie miestneho hospodárstva a 
zmiernením negatívnych dôsledkov pre 
zamestnanosť. Táto skutočnosť sa odráža v 
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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 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a) Veľkosť FST by mala byť úmerná 
potrebám spravodlivej transformácie pri 
dosahovaní klimatickej neutrality. Keďže 
niektoré regióny, najmä regióny závislé od 
čierneho alebo hnedého uhlia, budú čeliť 
neprimeraným nákladom, FST by sa v 
duchu európskej solidarity mal zamerať 
predovšetkým na tieto regióny. Počiatočná 
suma vo výške 7,5 miliardy EUR, ktorú 
navrhla Komisia, je výrazne nižšia ako 
potreby týchto a iných regiónov, ktoré si 
vyžadujú podporu od Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

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 

(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 v európskej zelenej 
dohode by mal FST zásadným spôsobom 
prispievať k tomu, aby sa uplatňovali 
opatrenia v oblasti klímy. Zdroje z 
vlastného finančného krytia FST sú 
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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.

doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec 
investícií potrebných na dosiahnutie 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov Únie vynaložených na plnenie 
cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené z 
EFRR a ESF+ sa môžu podieľať na 
dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

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 sa môžu dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

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 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 

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia od 
tuhých fosílnych palív alebo aj v menšom 
meradle priemyselných činností spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov. 
Niektoré z týchto činností bude treba 
postupne ukončovať alebo upravovať v 
dôsledku prechodu ku klimatickej 
neutralite a nedostatku finančných 
prostriedkov na tento účel. Rozdelenie 
finančných prostriedkov by malo odrážať 



PE650.356v03-00 8/26 PA\1203899SK.docx

SK

malo odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

schopnosť členských štátov financovať 
potrebné investície na zvládnutie prechodu 
ku klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce 
zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide 
o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou 
emisií skleníkových plynov, podpora by 
mala byť zameraná nové činnosti 
zavádzaním nových technológií, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a 
v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť EÚ do roku 2050 pri 
zachovaní a posilnení zamestnanosti a 
predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy 
investícií, ktorých výdavky možno 
podporovať z FST. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Do zoznamu 
investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré 
podporujú miestne hospodárstvo a sú 
dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na 
všetky ciele ekologického dohovoru. 
Financované projekty by mali prispievať k 
prechodu na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo. V prípade 
upadajúcich odvetví, ako je výroba energie 
z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice alebo ťažba týchto 
tuhých fosílnych palív, by mala byť 
podpora naviazaná na postupné 
ukončovanie činnosti v rozumnom 
časovom rámci 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 
pripravených na uvedenie na trh, nových 
postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k 
významnému zníženiu emisií v súlade s 
cieľmi v oblasti klímy, pri zachovaní a 
posilnení zamestnanosti a predchádzaní 
zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať aj 
činnostiam, ktorými sa podporuje 
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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.

využívanie 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.

_________________

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 9

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 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície, ktoré nesmú viesť k 
premiestneniu alebo byť jeho výsledkom. 
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 potrebné na 
zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, ako aj 
vytvorenie alebo ochrana značného počtu 
pracovných miest by mali byť jasne 
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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.

odôvodnené v plánoch spravodlivej 
transformácie územia.

_________________

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 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri 
programovaní zdrojov FST v rámci cieľa 
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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.

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] 
sú zdroje FST schopné sa 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 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Podpora z FST by mala byť 
podmienená účinnou implementáciou 
procesu transformácie na konkrétnom 
území s cieľom dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 
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, pričom sa vezmú do úvahy 
ich národné energetické a klimatické 
plány. 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 
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sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) V plánoch spravodlivej 
transformácie územia by sa mali určiť 
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 2 alebo 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. Investičné oblasti a 
priority určené Komisiou v prílohe D 
správ o jednotlivých krajinách v rámci 
európskeho semestra za rok 2020 sa môžu 
použiť pri hodnotení investícií členských 
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štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

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 zásadnej podpory 
územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-
ekonomickým výzvam vyplývajúcim z 
procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie 

Or. en

Odôvodnenie

EÚ smeruje k  hospodárskej recesii v dôsledku krízy súvisiacej s COVID-19 a mnohé z jej 
regiónov s nízkym príjmom si budú vyžadovať značnú finančnú podporu na boj s týmto 
vírusom a riešenie jeho dôsledkov. Preto môže byť potrebné odložiť stanovenie záväznej 
trajektórie klimatickej neutrality.
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Pozmeňujúci návrh 15

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, v ktorých sa 
nachádzajú regióny vyžadujúce finančnú 
podporu.

Or. en

Odôvodnenie

Nemali by sme a priori predpokladať, že všetky členské štáty budú potrebovať podporu. 
Niektoré sú dostatočne bohaté alebo ich hospodárstvo je vysoko modernizované a 
nepotrebujú podporu z rozpočtu Únie. Obmedzené zdroje by sa mali nasmerovať na najväčšie 
potreby.

Pozmeňujúci návrh 16

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 [X] EUR v cenách roku 
2018, pričom táto suma môže byť 
navýšená o dodatočné zdroje alokované v 
rozpočte Únie a o iné zdroje v súlade s 
uplatniteľným základným aktom.

Or. en

Odôvodnenie

Suma 7,5 milióna EUR je nedostatočná na riešenie veľkých sociálnych a hospodárskych 
výziev spravodlivej transformácie pre pracovníkov a komunity. Hoci o tejto sume sa má 
rozhodnúť na inom mieste, cieľom týchto zmien je zdôrazniť potrebu zvýšiť objem finančných 
prostriedkov potrebných na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ.



PA\1203899SK.docx 15/26 PE650.356v03-00

SK

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty majú lepšie predpoklady rozhodovať o cieľoch, ktoré by sa mali podporovať 
prostredníctvom FST, ako aj EFRR a ESF+. Preto by každé navýšenie FST z EFRR a z ESF+ 
malo zostať dobrovoľné.

Pozmeňujúci návrh 18

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 
existujúcich podnikoch vrátane MSP a 
startupov;

Or. en

Odôvodnenie

FST, ktorý plne zohľadňuje potreby spravodlivej transformácie, by mal podporovať aj 
podniky, ktoré sa nepovažujú za MSP, keďže investície malého rozsahu samy o sebe nemusia 
poskytovať environmentálne výhody, ktoré sú rovnakého rozsahu ako pri veľkých projektoch v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa bod o hospodárskej diverzifikácii 
lepšie rieši v  písmene b).
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Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) investície do výskumných 
a inovačných činností a podpora transferu 
pokročilých technológií pripravených na 
uvedenie na trh;

Or. en

Odôvodnenie

FST musí byť ľahko použiteľný a musí riešiť naliehavé potreby, a preto by nové technológie 
mali byť pripravené na použitie. EÚ má iné fondy, ako napríklad Európsky horizont alebo 
investičný fond, na investovanie do  technológií, ktoré ešte nie sú dostatočne vypracované.

Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním 
alebo spaľovaním zemného plynu za 
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predpokladu, že poskytnú významné 
zníženie emisií skleníkových plynov;

Or. en

Odôvodnenie

Pre tie ekonomiky, ktoré sú do veľkej miery závislé od uhlia, je zemný plyn dôležitým 
preklenovacím palivom umožňujúcim prechod na čisté a udržateľné zdroje energie. Tieto 
investície však musia dokázať, že vedú k významnému zníženiu emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) investície do diaľkového 
vykurovania;

Or. en

Odôvodnenie

Systémy diaľkového vykurovania ponúkajú energeticky efektívny spôsob poskytovania tepla v 
členských štátoch s dlhodobou infraštruktúrou pre systémy diaľkového vykurovania, ako je 
Poľsko a Česká republika. Systémy diaľkového vykurovania okrem toho obmedzujú 
využívanie energie v individuálnych domácnostiach, a preto tiež prispievajú k zlepšeniu 
kvality ovzdušia.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v 
oblastiach označených ako podporované 
oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 
písm. a) a c) ZFEÚ produktívne investície 
do iných podnikov než MSP za 
predpokladu, že takéto investície boli 
schválené ako súčasť plánu spravodlivej 
transformácie územia na základe 

vypúšťa sa
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informácií požadovaných podľa článku 7 
ods. 2 písm. h). Takéto investície sú 
oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na 
implementáciu plánu spravodlivej 
transformácie územia.

Or. en

Odôvodnenie

FST, ktorý plne zohľadňuje potreby spravodlivej transformácie, by mal podporovať aj 
podniky, ktoré sa nepovažujú za MSP, keďže investície malého rozsahu samy o sebe nemusia 
poskytovať environmentálne výhody, ktoré sú rovnakého rozsahu ako pri veľkých projektoch v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Táto výnimka z výnimky je nadbytočná. V záujme 
transparentnosti by sa však mal článok 7 ods. 2 písm. h) zachovať.

Pozmeňujúci návrh 24

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

FST, ktorý plne zohľadňuje potreby spravodlivej transformácie, by mal podporovať aj 
podniky, ktoré sa nepovažujú za MSP, keďže investície malého rozsahu samy o sebe nemusia 
poskytovať environmentálne výhody, ktoré sú rovnakého rozsahu ako pri veľkých projektoch v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Táto výnimka z výnimky je nadbytočná. V záujme 
transparentnosti by sa však mal článok 7 ods. 2 písm. h) zachovať.
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

_________________

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

Odôvodnenie

Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo bude mať negatívny vplyv na podnikateľskú činnosť a 
je jednoznačne nespravodlivé, aby sa podniky z rozsahu podpory vylúčili. Kríza v súvislosti s 
pandémiou COVID-19 a celosvetová recesia, ktorú podľa očakávania vyvolá, zvýšia aj počet 
podnikov, ktoré patria do tejto kategórie.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pre tie ekonomiky, ktoré sú do veľkej miery závislé od uhlia, je zemný plyn dôležitým 
preklenovacím palivom umožňujúcim prechod na čisté a udržateľné zdroje energie. Tieto 
investície však musia dokázať, že vedú k významnému zníženiu emisií skleníkových plynov.



PE650.356v03-00 20/26 PA\1203899SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Ak sa členský štát rozhodne 
previesť prostriedky do FST v súlade s 
článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN], 
celková výška zdrojov z EFRR a ESF+ 
prevedených na prioritu FST nesmie však 
presiahnuť trojnásobok sumy na prioritu 
alebo priority FST.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty majú lepšie predpoklady rozhodovať o cieľoch, ktoré by sa mali podporovať 
prostredníctvom FST, ako aj EFRR a ESF+. Preto by každé navýšenie FST z EFRR a z ESF+ 
malo zostať dobrovoľné.

Pozmeňujúci návrh 28

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 

1. Členské štáty pripravia spolu s 
príslušnými úradmi dotknutých území 
jeden alebo viacero plánov spravodlivej 
transformácie územia, ktoré pokrývajú 
jedno alebo viacero postihnutých území 
zodpovedajúcich úrovni 2 alebo 3 
nomenklatúry územných jednotiek pre 
štatistické účely (ďalej len „regióny na 
úrovni NUTS 2“ alebo „regióny na úrovni 
NUTS 3“)  zostavenej nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 zmeneným nariadením Komisie 
(ES) č. 868/2014 alebo ich časti, a to na 
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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.

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

_________________ _________________

Nariadenie 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).

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

Or. en

Odôvodnenie

Členským štátom by sa mala poskytnúť väčšia flexibilita pri príprave plánov spravodlivej 
transformácie. V niektorých prípadoch (napríklad v Sliezsku) je lepšie pripraviť jednotný plán 
spravodlivej transformácie pre celý región, pretože sa tým zníži administratívna záťaž.

Pozmeňujúci návrh 29

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, pričom sa zohľadní posledná 
verzia národného energetického a 
klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);

Or. en

Odôvodnenie

Aby sme sa vyhli zbytočnej administratívnej záťaži, nemali by sme trvať na prechodných 
krokoch. Okrem toho nové územné plány spravodlivej transformácie môžu viesť k modifikácii 
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existujúcich ambícií zakotvených v národných energetických a klimatických plánoch (NEKP). 
Vzhľadom na to, že revízie NEKP sú naplánované na každé dva roky, mohlo by to viesť k 
nedostatočnej koordinácii, a preto je vhodné túto súvislosť zmierniť.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je zbytočné, pretože NEKP predstavujú referenčný bod pre územné plány 
spravodlivej transformácie.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Finančné opravy
Ak Komisia na základe preskúmania 
záverečnej správy o výkonnosti programu 
dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 
65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre 
jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu 
alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže 
vykonať finančné opravy podľa článku 
[98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením 
podpory z FST určenej na túto prioritu 
proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Or. en
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Odôvodnenie

Členské štáty musia mať väčšiu flexibilitu pri využívaní zdrojov FST v súlade s nariadením. 
Úloha Európskej komisie by mala byť len poradná a nesplnenie ukazovateľov výsledkov by 
nemalo viesť k zníženiu financovania.

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 1 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27.  Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 49 
%);

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 1 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27.  Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 27 
%);

__________________________ __________________________

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zdroje fondu by sa mali prideliť tým odvetviam a regiónom, ktoré budú najvážnejším 
spôsobom zasiahnuté energetickou transformáciou. Je zrejmé, že čierne a hnedé uhlie budú 
zasiahnuté prvé a v najväčšej miere. Okrem toho pokiaľ ide o ťažbu čierneho alebo hnedého 
uhlia, od týchto pracovných miest veľmi často závisia celé spoločnosti. Preto je opodstatnené, 
aby bol tento faktor na prvom mieste, zatiaľ čo pracovné miesta v iných energeticky 
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náročných odvetviach a emisie by mali byť na druhom mieste. 

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

ii) zamestnanosť v odvetví ťažby uhlia 
a lignitu (váha 45 %);

Or. en

Odôvodnenie

Zdroje fondu by sa mali prideliť tým odvetviam a regiónom, ktoré budú najvážnejším 
spôsobom zasiahnuté energetickou transformáciou. Je zrejmé, že čierne a hnedé uhlie budú v  
zasiahnuté prvé a v najväčšej miere. Okrem toho pokiaľ ide o ťažbu čierneho alebo hnedého 
uhlia, od týchto pracovných miest veľmi často závisia celé spoločnosti. Preto je opodstatnené, 
aby bol tento faktor na prvom mieste, zatiaľ čo pracovné miesta v iných energeticky 
náročných odvetviach a emisie by mali byť na druhom mieste.

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iii) zamestnanosť v rámci priemyslu v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 zohľadnená 
na účely bodu i) (váha 27 %);

Or. en

Odôvodnenie

Zdroje fondu by sa mali prideliť tým odvetviam a regiónom, ktoré budú najvážnejším 
spôsobom zasiahnuté energetickou transformáciou. Je zrejmé, že čierne a hnedé uhlie budú v  
zasiahnuté prvé a v najväčšej miere. Okrem toho pokiaľ ide o ťažbu čierneho alebo hnedého 
uhlia, od týchto pracovných miest veľmi často závisia celé spoločnosti. Preto je opodstatnené, 
aby bol tento faktor na prvom mieste, zatiaľ čo pracovné miesta v iných energeticky 
náročných odvetviach a emisie by mali byť na druhom mieste.
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Strop by sa mal vyjadriť skôr v percentách ako v absolútnych sumách, keďže sa navrhuje 
zvýšiť objem fondu. Navrhovaná suma vo výške 2 miliardy EUR predstavujúca 26,7 % z 7,5 
miliardy EUR by mohla byť obmedzujúca a mala by sa stanoviť v súlade so zvýšením 
konečného rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1.1. Načrtnutie očakávaného procesu 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, pričom sa berú do úvahy 
ciele národných energetických a 
klimatických plánov s harmonogramom 
ukončenia alebo obmedzenia činností, ako 
je ťažba uhlia a lignitu alebo výroba 
elektriny z uhlia

Or. en
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Odôvodnenie

Pozmeňujúce návrhy zohľadňujú zmeny v článkoch 7 ods. 2 písm. a) a e).

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2 – bod 2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3. Súlad s inými národnými, 
regionálnymi alebo územnými stratégiami 
a plánmi

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúce návrhy zohľadňujú zmeny v článkoch 7 ods. 2 písm. a) a e).


