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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

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

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

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

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

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2020)0022),

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

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ..., 1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z/zo... 2,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

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

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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

3. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

1 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať 
zdroje dostupné v rámci politiky 
súdržnosti. Zriadenie FST by nemalo 
viesť k zníženiam alebo presunom 
finančných prostriedkov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie (EÚ).../... [nové VN].

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament mnohokrát uviedol, že ambiciózne politické ciele Európskej únie sa 
musia dosiahnuť prostredníctvom ambiciózneho rozpočtu. Zriadenie tohto nového fondu 
nesmie viesť k škrtom v iných základných nástrojoch regionálnej politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo je výzvou pre všetky členské 
štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie 
členské štáty, ktoré značne závisia 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. V tejto súvislosti by sa mala 
venovať osobitná pozornosť ostrovným 
alebo vzdialeným oblastiam, ktorých nízky 
počet obyvateľov komplikuje prechod na 
klimatickú neutrálnosť. FST by sa preto 
mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale 
rozdelenie finančných prostriedkov by 
malo odrážať schopnosť členských štátov 
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financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite.

Or. en

Odôvodnenie

Účelom FST je pomoc pri prechode v regiónoch, ktoré sa pri zaisťovaní svojho 
hospodárskeho a sociálneho blahobytu spoliehajú na ťažobný priemysel alebo ťažký 
priemysel. Je však dôležité nebrať do úvahy ostrovné alebo odľahlé regióny, ktoré často nie 
sú pripojené k všeobecnej energetickej infraštruktúre a môžu byť z hľadiska elektrickej 
energie odkázané na autonómne naftové alebo benzínové generátory.

Pozmeňujúci návrh 3

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 

(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 postupnému 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 v priebehu 
času. 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 
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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.

zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy do roku 2030 a v súlade 
s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť 
EÚ do roku 205013 pri zachovaní a 
posilnení kvalifikovanej zamestnanosti 
a predchádzaní zhoršovaniu životného 
prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať aj činnostiam, ktorými sa 
podporuje inovácia a výskum v oblasti 
pokročilých a udržateľných technológií, 
ako aj v oblasti digitalizácie 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. Tieto 
investície by mali umožniť aj 
financovanie nákladov na odborné 
znalosti a analýzy s cieľom pomôcť 
dosiahnuť ciele úspešnej transformácie 
v existujúcich dobre zavedených 
podnikoch.

____________________ __________________
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

Odôvodnenie

Prechod na ekologické hospodárstvo je pre Európu kľúčovým cieľom. Tento fond významne 
prispeje k tomuto cieľu. Je však dôležité zdôrazniť, že tento prechod musí byť postupný 
s cieľom minimalizovať narušenie našej hospodárskej a sociálnej rovnováhy. Osobitná 
pozornosť sa musí venovať opätovnému využitiu a transformácii zručností pracovníkov, ktorí 
absolvovali odbornú prípravu v príslušných odvetviach.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Odborná príprava dotknutých pracovníkov je mimoriadne dôležitá, aby mohli byť aj v 
budúcnosti naďalej aktívni na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh 5

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 

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

vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. 
V záujme ochrany integrity vnútorného 
trhu a politiky súdržnosti by podpora pre 
podniky mala byť v súlade s pravidlami 
Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými 
v článkoch 107 a 108 ZFEÚ s osobitným 
zameraním na zabezpečenie 
štrukturálnych zmien a opatrení 
zameraných na tieto zmeny. Táto výnimka 
by mala umožniť podporu hospodárskeho 
rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou 
životnou úrovňou alebo s mimoriadne 
vysokou nezamestnanosťou, ako aj 
podporu regiónov uvedených v článku 
349, pričom sa zohľadní ich štrukturálna, 
hospodárska a sociálna situácia.

_______________ ________________
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

Odôvodnenie

V určitých oblastiach Európskej únie pravidlá štátnej pomoci umožňujú podporu podnikom, 
ktoré nie sú MSP. Patria sem najmä chudobné oblasti, oblasti s vysokou nezamestnanosťou a 
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najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pravidlá Únie v oblasti štátnej 
pomoci by sa mali v oprávnených 
regiónoch v procese transformácie 
uplatňovať pružne, aby sa uľahčili 
súkromné investície. Pritom by sa mali 
zohľadniť problémy štrukturálnych zmien 
v oprávnených regiónoch, aby sa 
zabezpečilo, že týmto regiónom bude 
poskytnutá dostatočná pružnosť na to, 
aby mohli svoje projekty realizovať 
sociálne a ekonomicky schodným 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Podpora produktívnych investícií 
v iných podnikoch než MSP 
prostredníctvom FST by sa nemala 
obmedzovať na oblasti oprávnené na 
štátnu pomoc podľa uplatniteľných 
pravidiel štátnej pomoci podľa článku 107 
ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ. Všetkým 
regiónom by sa malo umožniť, aby získali 
pomoc prostredníctvom FST s cieľom 
účinne riešiť hrozbu straty pracovných 
miest už v ranom štádiu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Oblastiam, ktoré sú najviac 
postihnuté prechodom na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, by sa mala 
poskytnúť príležitosť čo najskôr aktívne 
riešiť súvisiace štrukturálne zmeny. 
V súlade s tým by uplatniteľné pravidlá 
Únie v oblasti štátnej pomoci mali 
zabezpečiť, aby bola požadovaná pomoc 
prípustná bez ohľadu na postavenie 
podporovaných regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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 

(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 v súlade so 
zásadou partnerstva ustanovenou v 
článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] 
a s podporou Komisie plány spravodlivej 
transformácie územia, v ktorých sa 
podrobne opíše proces transformácie, 
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 
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získaných ponaučení a najlepších postupov 
vo všetkých postihnutých sektoroch.

transformujúce sa uhoľné regióny, aby 
umožnila dvojstrannú a viacstrannú 
výmenu skúseností, čo sa týka získaných 
ponaučení a najlepších postupov vo 
všetkých postihnutých sektoroch.

Or. en

Odôvodnenie

Parlament sa domnieva, že súlad so zásadou partnerstva má kľúčový význam pre úspešný 
plán spravodlivej transformácie územia, čím sa zabezpečuje, aby sa o otázkach 
programovania a vykonávania konzultovalo s hospodárskymi a sociálnymi partnermi, ako 
napríklad so záujmovými skupinami v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 10

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 

(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, 
pričom by sa mali zachovať a rozšíriť 
príležitosti zamestnania v postihnutých 
územiach, aby sa zabránilo sociálnemu 
vylúčeniu. Uvedené územia by mali byť 
presne vymedzené a zodpovedať regiónom 
na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich 
súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne 
opísané výzvy a potreby týchto území a 
mali by sa určiť typy operácií potrebných 
na zabezpečenie súdržného rozvoja 
hospodárskych činností odolných proti 
zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s 
transformáciou na klimatickú neutralitu a s 
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transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia by mali byť súčasťou 
programov (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré 
schvaľuje Komisia.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že je dôležité zdôrazniť aj sociálny aspekt technickej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Do konca roka 2020 sa majú 
predložiť plány spravodlivej 
transformácie územia. Pre riadiace 
orgány a členské štáty to predstavuje 
výzvu z hľadiska vykonávania, keďže 
prijatie týchto plánov je potrebné na 
uvoľnenie finančných prostriedkov. 
Podmienené predbežné financovanie 
technickej pomoci by sa preto malo 
sprístupniť pred prijatím plánov, aby sa 
táto výzva zmiernila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST čo najviac orientovalo na 

(16) V záujme toho, aby sa využívanie 
zdrojov FST čo najviac orientovalo na 
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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.

výsledky, v súlade so zásadou 
proporcionality a nariadením (EÚ) .../... 
[nové VN] by mala mať Komisia možnosť 
uplatniť finančné opravy v prípade 
vážneho nesplnenia cieľových hodnôt 
stanovených pre špecifický cieľ FST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

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 17,88 miliardy EUR 
v cenách roku 2018 („základná suma“), 
a nepresunú na z vyčlenených 
prostriedkov fondov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) .../...  [nové VN]. 
Základná suma môže byť navýšená o 
dodatočné zdroje alokované v rozpočte 
Únie a o iné zdroje v súlade 
s uplatniteľným základným aktom.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaný FST má oveľa širší rozsah pôsobnosti ako Fond na 
spravodlivú energetickú transformáciu, ktorý predtým navrhol Parlament, je potrebný oveľa 
väčší rozpočet. Prostriedky ostatných kohéznych fondov by však nemali byť ohrozené.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) investície do výskumných a 
inovačných činností, a to i na univerzitách 
a vo verejných výskumných inštitúciách a 
podpora transferu pokročilých technológií;

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca by chcel zdôrazniť, že investície určené na výskum a rozvoj môžu byť venované 
univerzitám a verejným výskumným inštitúciám, ak je to odôvodnené v pláne spravodlivej 
transformácie územia. 
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Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 investície do energie z 
obnoviteľných zdrojov, výroby elektrickej 
energie, výstavby infraštruktúry a údržby 
a rozvoja súvisiacich technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a 
digitálnej pripojiteľnosti;

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) investície do projektov na zmenu 
účelu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie 
pri hľadaní pracovného miesta a podpora 
príjmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o 
zamestnanie;

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

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

Okrem toho sa môžu z FST podporovať na 
príslušných územiach 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25

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;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia schváli program, ak sú 
v príslušnom pláne spravodlivej 
transformácie územia určené územia 
najviac postihnuté procesom 
transformácie a ak je príslušný plán 
spravodlivej transformácie územia v súlade 
s národným energetickým a klimatickým 
plánom príslušného štátu, pokiaľ nemôže 
riadne odôvodniť neudelenie schválenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia Plány spravodlivej transformácie územia 
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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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 Článok 9

Finančné opravy 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.

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

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Prechodné ustanovenia

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40

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. 166/20061 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. 166/20061 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 33 
%);

____________________ __________________
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

Pozmeňujúci návrh 41

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 ako pomer k celkovej 
priemyselnej pracovnej sile každého 
regiónu (váha 33 %);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh dopĺňa kritérium pre metódu alokácie zdrojov FST. Navrhuje sa v 
ňom, aby sa pre členské štáty zodpovedné za ostrovné alebo odľahlé oblasti, ktoré sú z 
hľadiska výroby elektrickej energie odkázané na generátory fungujúce na motorovú naftu 
alebo benzín, zvýšili zdroje, keďže tieto oblasti nie sú napojené na všeobecnú kontinentálnu 
elektrickú sieť, a preto je prechod na ekologickú energiu mimoriadne náročný a nákladný. 
Váha zostávajúcich bodov sa musí zodpovedajúcim spôsobom znížiť. 

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa dopĺňa kritérium pre metódu alokácie zdrojov FST, podľa 
ktorého sa navrhuje navýšenie pre tie členské štáty, ktoré sa zaviazali k ambicióznejším 
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príspevkom v rámci svojich návrhov národného plánu v oblasti energetiky a klímy, než je 
požiadavka minimálnej úrovne ambícií.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Úvod

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

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

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

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

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

B. Štruktúra Mechanizmu spravodlivej transformácie

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

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

C. Rozsah podpory

Spravodajca víta skutočnosť, že navrhovaný FST bude podporovať činnosti v oblasti 
hospodárskej diverzifikácie, rekvalifikácie pracovníkov a obnovy životného prostredia. Ide 
o široký rozsah činností vrátane konkrétnejšie investícií do: MSP, výskum a vývoj, 
technológie a infraštruktúry súvisiace s energetikou, digitalizácia, obnova, obehové 
hospodárstvo, zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia pracovníkov a pomoc a začlenenie 
uchádzačov o zamestnanie. Zoznam činností by však nemal byť výlučný a jeho rozsah by mal 
byť ešte širší, vrátane univerzít a verejných výskumných inštitúcií, investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov, výroby elektrickej energie a infraštruktúry, ako aj dopravných 
prostriedkov šetrných k životnému prostrediu. 

Vzhľadom na ostatné nevýhody jadrovej energie sa navyše považuje za vhodné, aby sa 
jadrové elektrárne vyňali z financovania.

D. Rozpočet

Spravodajca víta skutočnosť, že navrhovaný FST podporí energetickú transformáciu a bude 
podporovať oveľa širší rozsah činností v rámci troch širokých kategórií: sociálna podpora, 
hospodárska revitalizácia a obnova pôdy. Spravodajca preto žiada o výrazne vyšší rozpočet 
než 7,5 miliárd EUR, ktoré navrhla Komisia, pričom však zdôrazňuje, že by to nemalo 
ohroziť financovanie ostatných kohéznych fondov. Ambiciózne politické ciele EÚ možno 
dosiahnuť len prostredníctvom ambiciózneho rozpočtu. Zdroje z FST by mali dopĺňať zdroje, 
ktoré sú k dispozícii v rámci existujúcich nástrojov regionálnej politiky Únie, a nemali by byť 
výsledkom presunov z iných fondov. 

Spravodajca tiež vyjadruje nádej, že celková výška investícií prostredníctvom troch pilierov 
Mechanizmu spravodlivej transformácie prekročí plánovanú sumu 100 miliárd EUR, keďže 
na pomoc územiam, ktoré sú najviac postihnuté výzvami v oblasti prechodu, budú potrebné 
dodatočné zdroje, pričom sa zachová vysoká miera zamestnanosti počas procesu 
transformácie a po ňom. 

Spravodajca sa domnieva, že osobitná pozornosť by sa mala venovať aj obyvateľom žijúcim 
v ostrovných alebo odľahlých oblastiach, ktoré sú pri výrobe elektrickej energie odkázaní na 
generátory fungujúce na motorovú naftu alebo benzín, keďže energetická transformácia môže 
byť ťažšia a nákladnejšia. Spravodajca preto upravuje váhu stanovenú v alokačnej metóde a 
pridáva nové kritérium týkajúce sa ostrovov a odľahlých oblastí, aby alokačná metóda 
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odrážala skutočné potreby skupín obyvateľstva pri transformácii.

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že by sa malo odmeňovať dodatočné úsilie členských 
štátov vedúce k zníženiu emisií nad rámec cieľa. Spravodajca preto navrhuje v dôsledku toho 
zásadnú úpravu finančných prostriedkov. 

E. Pravidlá štátnej pomoci

V záujme účinného riešenia hrozby strát pracovných miest je potrebné flexibilné uplatňovanie 
pravidiel štátnej pomoci a inkluzívny prístup vo vzťahu ku všetkým regiónom. To znamená, 
že podpora by sa nemala obmedzovať na oblasti oprávnené na štátnu pomoc podľa platných 
právnych predpisov o štátnej pomoci. Mali by sa sem zahrnúť aj iné oblasti vrátane 
chudobných oblastí, oblasti s vysokou nezamestnanosťou a najvzdialenejšie regióny. 

F. Predbežné financovanie

Spravodajca víta skutočnosť, že je na členských štátoch, aby pripravili plány spravodlivej 
transformácie územia a určili dotknuté regióny na úrovni NUTS 3 alebo ich časti, ktoré by sa 
mali podporiť. Vzhľadom na to, že ich predloženie do konca roka 2020 predstavuje pre 
riadiace orgány a členské štáty výzvu z hľadiska vykonávania, by sa však na zmiernenie tejto 
výzvy malo poskytnúť podmienené predbežné financovanie technickej pomoci. Okrem toho 
by členské štáty mali mať prospech z prechodného obdobia na prípravu a prijatie plánov 
spravodlivej transformácie územia bez toho, aby bola ohrozená ich oprávnenosť získať 
financovanie.
 


