
 

Ako chce EÚ financovať prechod na zelenú
ekonomiku a pomáhať dotknutým regiónom
 
Prečítajte si, ako EÚ plánuje financovať projekty na boj proti klimatických zmenám a
pomáhať regiónom, kde bude mať prechod na ekologické hospodárstvo sprvoti
negatívne dopady.
 

Približne mesiac po predstavení Európskeho ekologického dohovoru Európska komisia
zverejnila detailný návrh na to, ako ho chce financovať. Tento návrh má podobu investičného
plánu, ktorý by mal počas nasledujúcich desiatich rokov pritiahnuť aspoň 1 bilión eur.
 
Cena za zelenšiu ekonomiku
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•
•
•

Ak chceme, aby bola EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálna, tak potrebujeme obrovské
investície do vývoja technológií na výrobu ekologickej energie. Priebežný cieľ zredukovať
emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40% bude ročne vyžadovať o 260 miliárd eur
navyše. Vyplýva to z odhadov Európskej komisie.
 
Prečítajte si viac: Čo robí EÚ proti klimatickým zmenám.
 
Odkiaľ budú tieto peniaze?
 
Približne polovica týchto prostriedkov by mala pochádzať z dlhodobého rozpočtu EÚ. Konkrétne
z rozličných programov, z ktorých sa financujú projekty na ochranu životného prostredia a proti
zmenám klímy. Ide napríklad o poľnohospodárske fondy, Fond regionálneho rozvoja,
Kohézny fond, programy Horizon alebo LIFE.
 
Komisia plánuje pritiahnuť investície vo výške 114 miliárd zo strany členských štátov. Ďalších
300 miliárd by malo pochádzať z verejných a súkromných investícií, ktoré by sa mali
mobilizovať prostredníctvom programov InvestEU a systému na obchodovanie s emisiami
(ETS). Dodatočných 100 miliárd by mal pritiahnuť nový Mechanizmus spravodlivej
transformácie. Ide o nástroj na podporu regiónov a komunít, ktorých sa prechod na zelenú
ekonomiku dotkne najviac negatívne. Napríklad oblasti, ktoré sú vo veľkej miere závislé na
ťažbe uhlia.
 
Mechanizmus spravodlivej transformácie
 
 
 
Tento mechanizmus bude založený na troch pilieroch:
 

Fond spravodlivej transformácie vo výške 7,5 miliardy eur, 
investovanie prostredníctvom programu InvestEU a 
pôžičky z Európskej investičnej banky zabezpečené rozpočtom EÚ.
 

Všetky tieto nástroje by mali dokopy mobilizovať investície z verejného i súkromného sektora v
výške 100 miliárd eur. Tieto peniaze potom môžu byť použité na rozličné účely: rekvalifikáciu
pracovníkov, podporu podnikov, investície do čistejšej energie alebo izoláciu domov.
 
Fond spravodlivej transformácie
 
Peniaze z tohto fondu by mali byť použité na pomoc regiónom, ktoré sú veľmi závislé na
fosílnych palivách ako napríklad uhlie. Z neho sa doteraz vyrába približne štvrtina všetkej
energie v EÚ. Uhoľný priemysel zamestnáva v EÚ približne 238 tisíc ľudí, či už ide o baníkov
alebo zamestnancov uhoľných elektrární, vo viac ako 100 regiónoch od Poľska až po
Španielsko. V roku 2015 bolo v EÚ 128 uhoľných baní v 12 členských štátoch a 207 uhoľných
elektrární v 21 členských štátoch.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20190926STO62270/co-je-to-uhlikova-neutralita-a-ako-ju-mozeme-dosiahnut-do-roku-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20180703STO07129/ake-opatrenia-prijima-eu-proti-klimatickym-zmenam
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_sk
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20170213STO62208/reforma-europskeho-systemu-obchodovania-s-emisiami-ets
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20170213STO62208/reforma-europskeho-systemu-obchodovania-s-emisiami-ets
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642217/EPRS_BRI(2019)642217_EN.pdf


„Toto je odkaz pre baníkov z Astúrie, Západnej Macedónie alebo Sliezska, pre zberateľov
rašeliny v Írsku, pre pobaltské oblasti závislé od ropných bridlíc a mnohých ďalších. Vieme, že
cesta ku klimatickej neutralite je pre vás ťažšia. Vieme, že perspektíva inej - čistejšej -
budúcnosti môže byť vo všeobecnosti vítaná, ale cesta k nej dnes vyzerá skľučujúco. Tento
mechanizmus spravodlivej transformácie vo výške najmenej 100 miliárd eur je prísľubom EÚ, že
je v tomto prechodnom období s vami, “ vyhlásil Frans Timmermans, výkonný podpredseda
komisie zodpovedný za európsky ekologický dohovor, keď prišiel návrh predstaviť poslancom
do pléna.
 
V máji 2020 Európska komisia predstavila masívny plán na hospodársku obnovu po
koronakríze, ktorý nesie názov Next Generation EU. V tomto kontexte pozmenila aj svoj návrh
na Fond spravodlivej transformácie. Pôvodné financovanie z dlhodobého rozpočtu vo výške 7.5
miliardy eur zvýšila na 10 miliárd. Okrem toho počíta aj s externými zdrojmi vo výške 30 miliárd
eur z Európskeho nástroja na obnovu. Z Fondu spravodlivej transformácie sa budú poskytovať
granty na sociálnu podporu, hospodárske oživenie a obnovu území.
 
Prečítajte si viac o Fonde spravodlivej transformácie.
 
Špeciálna schéma v rámci programu InvestEU
 
 
 
Investičný program InvestEU bol vytvorený v roku 2018 na podporu európskej ekonomiky.
Schéma v rámci InvestEU by sa mala sústrediť na financovanie klimatických projektov. V
rokoch 2021-2027 by mala a mobilizovať 45 miliárd eur na projekty spravodlivej transformácie.
 
Komisia na konci mája v rámci ozdravného plánu Next Generation EU navrhla zvýšiť rozpočet
pre InvestEU a zdvojnásobiť financovanie udržateľnej infraštruktúry na 20 miliárd z celkovej
sumy 75 miliárd garantovanej z rozpočtu EÚ.
 
Verejné pôžičky
 
 
 
Ďalšie financovanie by mohlo pochádzať z úverového nástroja pre verejný sektor - 1,5 miliardy
eur vo forme grantov z dlhodobého rozpočtu a do 10 miliárd eur vo forme pôžičiek z Európskej
investičnej banky - s ďalšími 25 - 30 miliardami eur vo forme investícií verejných orgánov na
pomoc územiam s nákladmi na dekarbonizáciu.
 
Tieto peniaze pôjdu na rozličné investície od energetiky a dopravy po vykurovanie a verejnú
dopravu.
 
Ďalšie kroky
 
Výbor EP pre regionálny rozvoj v júli odobril vytvorenie fondu pre spravodlivú transformáciu.
Jeho členovia však vyzvali k vyššiemu rozpočtu, širšiemu pokrytiu a systému odmien. Plénum
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec/20200513STO79012/ako-po-koronakrize-znovu-nastartovat-europsku-ekonomiku
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200513STO79012/ako-po-koronakrize-znovu-nastartovat-europsku-ekonomiku
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20200903STO86310/ako-chce-eu-pomahat-pri-prechode-na-ekologickejsie-hospodarstvo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM%3A2020%3A456%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/qanda_20_947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0453
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment


by o tomto návrhu malo hlasovať počas svojho septembrového zasadnutia.
 
Ďalšie informácie
Európsky ekologický dohovor: Prvé reakcie poslancov
Európsky parlament vyhlásil v Únii klimatickú pohotovosť
Posúdenie fondu pre spravodlivú transformáciu
Uhoľné regióny v EÚ: príležitosti a výzvy do budúcnosti
Mechanizmus spravodlivej transformácie: ako zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo
Základné informácie o programe InvestEU
Komisia spolu s Európskou investičnou bankou navrhuje nástroj na verejné pôžičky na
podporu zelených investícií
Projekty financované EÚ v prospech ekologického hospodárstva
Ako fondy politiky súdržnosti podporujú ekologické reformy členských štátov
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20191203IPR68087/europsky-ekologicky-dohovor-prve-reakcie-poslancov
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20191121IPR67110/europsky-parlament-vyhlasil-v-unii-klimaticku-pohotovost
https://research4committees.blog/2020/02/18/assessment-of-the-just-transition-fund-proposal/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/fs_20_39
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/investeu-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-commission-proposes-a-public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-european-investment-bank
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-commission-proposes-a-public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-european-investment-bank
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/fs_20_37
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_regio_annexed.pdf

