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V tomto dokumente sa predkladajú odpovede Európskej komisie na pripomienky k osobitnej správe 

Európskeho dvora audítorov v súlade s článkom 259 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré 

budú uverejnené spoločne s osobitnou správou.
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ZHRNUTIE (body I – VII) 

Odpovede Komisie: 

I. Komisia víta osobitnú správu Európskeho dvora audítorov o podpore EÚ pre uhoľné regióny. 

Zatiaľ čo tempo poklesu využívania uhlia sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši, 
prvovýroba tuhých fosílnych palív v EÚ27 zažíva štrukturálny pokles už od 90. rokov minulého 
storočia. Vývoj dovozu tuhých fosílnych palív je podobne ako vývoj prvovýroby stabilný alebo klesá. 
Na úrovni EÚ27 možno nahrádzanie domácich tuhých fosílnych palív za dovážané charakterizovať 
ako nanajvýš okrajové. 

Postupné vyraďovanie uhlia sa v posledných rokoch považuje za kľúčový krok pri transformácii na 
klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050, pričom v Európskej zelenej dohode sa osobitne 
zdôrazňuje, že sa nesmie zabudnúť na nikoho a na žiadnu oblasť. 

II. Fondy politiky súdržnosti, ktoré sa zameriavajú na znižovanie rozdielov v Európe a podporu hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti, významne prispievajú k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky. 
Sociálno-ekonomická a energetická transformácia uhoľných regiónov však nebola osobitným cieľom právneho 
rámca, o ktorý sa opierajú fondy politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020. 

Naopak, Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“) s rozpočtom vo výške 19,3 miliardy EUR, ktorý bol 
zavedený ako súčasť fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, je osobitne určený na podporu regiónov 
a ľudí, ktorí čelia najväčším sociálnym, hospodárskym a environmentálnym vplyvom transformácie na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050. 

III. Právny základ politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 neobsahoval žiadne konkrétne ciele, 

pokiaľ ide o podporu energetickej transformácie uhoľných regiónov, a vo všeobecnosti neobsahoval 
žiadne osobitné ustanovenie pre uhoľné regióny. Členské štáty nemali pri rokovaniach 
o programoch na roky 2014 – 2020 povinnosť pristupovať k uhoľným regiónom osobitným 
spôsobom. Členské štáty majú okrem toho právo určovať svoj energetický mix, a teda aj podiel 
fosílnych palív, pokiaľ si plnia svoje právne povinnosti. 

IV. Hoci je vytváranie pracovných miest úlohou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 

hlavným nástrojom EÚ na podporu pracovných príležitostí a zručností ľudí je Európsky sociálny fond 
(ESF). 

V. Pri programovaní FST sa plne zohľadňuje potreba uhoľných, rašelinových regiónov a regiónov 

roponosných bridlíc, ako aj uhlíkovo náročných regiónov. 

FST bol pôvodne navrhnutý s prostriedkami vo výške 8,45 mld. EUR a vzhľadom na významné 
sociálno-ekonomické výzvy spojené s transformáciou v kontexte obnovy po pandémii sa naň 
dodatočne vyčlenilo 10,87 mld. EUR v rámci nástroja NextGenerationEU s cieľom dosiahnuť celkové 
prostriedky vo výške 19,3 mld. EUR. Investície z FST sú osobitne určené na podporu regiónov 
a území najviac postihnutých transformáciou a sú doplnené investíciami v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti, ktoré podporujú účinnú transformáciu na klimatickú neutralitu 
v súčasnom náročnom hospodárskom kontexte. 

VII. Komisia prijíma odporúčania. 
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ÚVOD (body 1 – 21) 

Odpovede Komisie: 

16. Oznámenie REPowerEU prijaté v marci 2022 má dva ciele, a to v nasledujúcich mesiacoch 

znížiť závislosť od dovozu fosílnych palív – plynu, ropy a uhlia – z Ruska, a v najbližších rokoch znížiť 
závislosť od všetkých dovážaných fosílnych palív tým, že sa urýchli plnenie Európskej zelenej 
dohody. S cieľom kompenzovať nedostatok dodávok plynu by preto niektoré členské štáty mohli 
v krátkodobom horizonte ako riešenie pre nadchádzajúcu zimu zvážiť opätovné otvorenie 
existujúcich uhoľných elektrární alebo predĺženie ich životnosti. To by znamenalo, že by takéto 
zariadenia zostali funkčné a pripravené prispievať k výrobe elektrickej energie v čase špičkového 
zaťaženia. Preto by boli v prevádzke len niekoľko hodín. Tým sa však nezdrží prechod na obnoviteľné 
zdroje energie, ani sa tým EÚ neodchýli od svojej celkovej trajektórie na roky 2030 a 2050. 
Znamená to len toľko, že z veľmi krátkodobého hľadiska môže byť uhlie potrebné na pokrytie 
potenciálnych medzier v dodávkach plynu. 

19. Hoci konkrétne pre uhoľné regióny neexistovali žiadne osobitné programy, v správe sa správne 

uvádza, že tieto regióny mohli využívať existujúce fondy, ako sú EFRR, ESF a Kohézny fond, a to 
nielen v rokoch 2014 – 2020, ale aj v predchádzajúcich desaťročiach. 

Potenciálne zdroje, ktoré sú k dispozícii na podporu rastu a zamestnanosti v uhoľných regiónoch EÚ 
v rokoch 2014 – 2020, sa odhadujú na približne 32 mld. EUR, pokiaľ ide o 18 pilotných regiónov 
iniciatívy pre transformujúce sa uhoľné regióny v 8 členských štátoch EÚ1. 
 
Okrem toho ich dopĺňajú ďalšie možnosti financovania, ako sú tie v rámci programu LIFE, 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, Nástroja na prepájanie Európy a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V minulosti navyše existovali osobitné iniciatívy 
Spoločenstva, ako napríklad RECHAR2. 

ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP 
(body 22 – 25) 

Žiadne odpovede Komisie. 

PRIPOMIENKY (body 26 – 56) 

Odpovede Komisie: 

                                                 
1  Platforma otvorených údajov, Politika súdržnosti podporujúca energetickú úniu |Údaje |Európske 

štrukturálne a investičné fondy (europa.eu) 

2  Iniciatíva Spoločenstva týkajúca sa hospodárskej konverzie banských oblastí, iniciatíva Spoločenstva (ES) 
týkajúca sa hospodárskej konverzie banských oblastí, 1994 – 1997 | Program | REG | CORDIS | Európska 
komisia (europa.eu) 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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34. Na úrovni uhoľných regiónov stále neexistuje právna požiadavka na prípravu „sociálno-

ekonomickej alebo energetickej transformačnej stratégie.“ Regióny, ktoré využívajú FST, však teraz 
musia vypracovať plány spravodlivej transformácie územia, v ktorých načrtnú transformáciu a jej 
vplyv v ich regióne. Každý plán spravodlivej transformácie územia by mal obsahovať opis procesu 
transformácie na vnútroštátnej úrovni vrátane harmonogramu kľúčových krokov transformácie 
k cieľom v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality do 
roku 2050. Tieto kroky by mali byť v súlade s národnými energetickými a klimatickými plánmi 
a národnými dlhodobými stratégiami, najmä s plánovanými investíciami, časovým rámcom 
kľúčových krokov transformácie, príspevkom k národným cieľom, cieľmi, ktoré sa majú dosiahnuť, 
a opatreniami, ktoré sa majú prijať v záujme spravodlivej transformácie. Plány spravodlivej 
transformácie územia musia preukázať jasný dôkaz o procese transformácie a o jeho vplyve na 
úrovni dotknutého územia v blízkej budúcnosti (do roku 2030 alebo skôr). 

36. Hoci je vytváranie pracovných miest úlohou EFRR, hlavným nástrojom EÚ na podporu 

pracovných príležitostí a zručností ľudí je Európsky sociálny fond (ESF). V regiónoch zahrnutých do 
auditu podporoval ESF prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im nájsť nové pracovné 
príležitosti. Vďaka podpore ESF si v celej EÚ v už existujúcich alebo novovytvorených pozíciách 
našlo prácu 4,4 milióna účastníkov. Novovytvorený FST spája zameranie na vytváranie pracovných 
miest a podporu ľudí, ktoré sú prispôsobené osobitným potrebám regiónov najviac postihnutých 

klimatickou transformáciou. 

43. Verejné financovanie zohráva zásadnú úlohu pri stimulovaní úspor energie v celej EÚ v súlade 

s cieľmi EÚ a je kľúčovou hnacou silou zvyšovania a stimulovania investícií do energetickej 
efektívnosti. 

Štúdia Komisie, na ktorú sa odvoláva Európsky dvor audítorov, sa vzťahuje len na úspory energie v rokoch 
2014 – 2017, ktoré sú oprávnené podľa článku 7 smernice o energetickej efektívnosti. 

45. Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadila EÚ ako súčasť Európskej zelenej dohody – 

stratégie EÚ pre transformáciu na klimaticky neutrálne hospodárstvo – a jeho cieľom je nezabudnúť 
pri transformácii na žiadny región. Z FST sa na roky 2021 – 2027 vyčlenilo 19,3 mld. EUR (v 
bežných cenách) s cieľom pomôcť regiónom, ktoré sú najviac postihnuté transformáciou na 
klimatickú neutralitu, a to zmiernením sociálno-ekonomických vplyvov transformácie. Z toho budú 
profitovať regióny, ktoré sú z energetického hľadiska závislé od výroby fosílnych palív (ako je uhlie, 
hnedé uhlie, rašelina a roponosná bridlica), ale aj regióny závislé od uhlíkovo náročných 
priemyselných odvetví (napr. oceliarsky, cementársky či chemický priemysel). 

Aby členské štáty získali prístup k podpore z FST, ako aj z ďalších dvoch pilierov Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, musia vytvoriť plány spravodlivej transformácie územia, ktoré sa prijmú 
spolu s ich programami politiky súdržnosti, ktoré sa vzťahujú na všetky fondy politiky súdržnosti 
[Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky sociálny fond plus (ESF+) 
a Fond na spravodlivú transformáciu]. Komisia v júni 2020 zriadila Platformu pre spravodlivú 
transformáciu s cieľom podporiť všetky zainteresované strany pri využívaní Mechanizmu 
spravodlivej transformácie. 

Fondy politiky súdržnosti však už pred vytvorením FST prispeli k plneniu cieľov v oblasti klímy 
a energetiky na roky 2030 a 2050 s tým, že na výdavky v oblasti klímy sa vynaložilo 24 % z fondov 
politiky súdržnosti a na výdavky na udržateľnú energiu približne 20 mld. EUR. Okrem toho sa v rámci 
programov politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 investovalo do širokej škály oblastí, ktoré 
prispievajú k rastu a zamestnanosti vo všetkých regiónoch EÚ vrátane uhoľných regiónov. V tejto 
súvislosti členské štáty a regióny takisto využili finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, aby prispeli 
k iniciatíve „Transformujúce sa uhoľné regióny“, ktorú Komisia spustila v roku 2017 ako súčasť balíka 
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opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov. EÚ okrem toho podporuje aj transformáciu 
uhoľných regiónov prostredníctvom politík v oblasti zamestnanosti, zručností a sociálnych politík 
v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv, napríklad prostredníctvom legislatívnych 
a nelegislatívnych iniciatív, ako je odporúčanie Rady o zabezpečení spravodlivej transformácie na 
klimatickú neutralitu (ktoré ministri EPSCO3 jednomyseľne prijali 16. júna 2022). 

„Sociálno-ekonomická a energetická transformácia“ uhoľných regiónov však nebola osobitným 
cieľom právneho rámca, o ktorý sa opierajú fondy politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020, 
a členské štáty nemali povinnosť zaobchádzať s uhoľnými regiónmi osobitným spôsobom, keď sa 

rokovalo o rokoch 2014 – 2020. 

46. Návrh FST bol v súlade s výsledkami verejnej konzultácie o dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie po 

roku 2020 v oblasti súdržnosti a posúdením vplyvu, ktoré sa vykonalo na účely nariadenia o EFRR a KF. 
V návrhu sa zohľadnili očakávania ostatných inštitúcií EÚ – Európskeho parlamentu, Výboru regiónov 
a Európskej rady, ktoré všetky vyzvali na riešenie vplyvov na pracovníkov a komunity, ktorých 
nepriaznivo ovplyvňuje transformácia na klimaticky neutrálne hospodárstvo v záujme sociálne férovej 
a spravodlivej transformácie pri vykonávaní Parížskej dohody. Posúdenie potrieb financovania bolo 
zahrnuté aj v pracovnom dokumente útvarov Komisie s názvom „Identifikácia potrieb na obnovu 

Európy“, ktorý bol uverejnený ako súčasť revidovaného návrhu viacročného finančného rámca. 

47. Plány spravodlivej transformácie územia sa týkajú programového obdobia na roky 2021 – 2027. 

Komisia zdôrazňuje, že podmienkou ich schválenia je jasný náčrt procesu prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo na vnútroštátnej úrovni a jeho vplyvu na úrovni daného územia. 

V reakcii na ťažkosti a narušenie globálneho trhu s energiou spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu 
predstavila Európska komisia plán REPowerEU. REPowerEU je plán úspory energie, výroby čistej 
energie a diverzifikácie európskych dodávok energie. V kontexte oznámenia REPowerEU Komisia 
uznala, že členské štáty možno budú musieť využívať uhlie dlhšie, aby rýchlo znížili závislosť od 
ruských fosílnych palív a zvýšili energetickú nezávislosť Európy od nespoľahlivých dodávateľov 
a nestabilných fosílnych palív a zároveň urýchlili prechod na čistú energiu a zvýšili odolnosť 
energetického systému v celej EÚ. V oznámení REPowerEU sa uznávajú potrebné krátkodobé 
opatrenia, vyzýva sa v ňom však na výrazné urýchlenie používania obnoviteľných zdrojov energie 

ako rýchlo znížiť dovoz a zároveň splniť ciele v oblasti energetiky a klímy na roky 2030 a 2050. 

52. Väčšina členských štátov ukončila alebo plánuje postupne ukončiť ťažbu uhlia pred tým, ako 

postupne vyradení uhoľné elektrárne, pretože ťažba uhlia má negatívnejší vplyv na životné 
prostredie a nie je nákladovo efektívna. Postupné vyraďovanie uhoľných elektrární sa plánuje vo 
väčšine členských štátov, no bude sa realizovať pozvoľnejšie, a preto sa bude musieť určitý čas 

miestne uhlie nahrádzať uhlím z dovozu. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA (body 57 – 63) 

Odpovede Komisie: 

57. Právny základ politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 neobsahoval žiadne konkrétne ciele, 

pokiaľ ide o podporu energetickej transformácie uhoľných regiónov, a vo všeobecnosti neobsahoval 
žiadne osobitné ustanovenie pre uhoľné regióny. Členské štáty nemali pri rokovaniach 

                                                 
3 V zložení Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. 
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o programoch na roky 2014 – 2020 povinnosť pristupovať k uhoľným regiónom osobitným 
spôsobom. Okrem toho majú členské štáty právo určovať svoj energetický mix, a teda aj podiel 

fosílnych palív, pokiaľ si plnia svoje právne povinnosti. 

58. Údaje o účasti prepustených baníkov na kurzoch odbornej prípravy financovaných 

z prostriedkov EÚ chýbali, pretože neexistovala žiadna právna požiadavka, aby sa zbierali údaje 
o účasti týkajúce sa tejto konkrétnej skupiny (údaje o účasti sú inak k dispozícii). 

60. Aj keď s vytváraním pracovných miest sa spájajú investície z EFRR, hlavným nástrojom EÚ na 

podporu pracovných príležitostí a zručností ľudí je ESF. Verejné financovanie zohráva zásadnú úlohu 
pri stimulovaní úspor energie v celej EÚ v súlade s cieľmi EÚ a je kľúčovou hnacou silou zvyšovania 

a stimulovania investícií do energetickej efektívnosti. 

61. Návrh FST bol v súlade s výsledkami verejnej konzultácie o dlhodobom rozpočte EÚ na 

obdobie po roku 2020 v oblasti súdržnosti a posúdením vplyvu, ktoré sa vykonalo na účely 
nariadenia o EFRR a KF. V návrhu sa zohľadnili očakávania ostatných inštitúcií EÚ – Európskeho 
parlamentu, Výboru regiónov a Rady Európskej únie, ktoré všetky vyzvali na riešenie vplyvov na 
pracovníkov a komunity, ktorých nepriaznivo ovplyvňuje transformácia na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v záujme sociálne férovej a spravodlivej transformácie pri vykonávaní Parížskej 
dohody. 

Pri programovaní FST sa plne zohľadňuje potreba uhoľných, rašelinových regiónov a regiónov 

roponosných bridlíc, ako aj uhlíkovo náročných regiónov. 

Odporúčanie 1 – Skontrolovať, či sa Fond na spravodlivú 

transformáciu využíva účinne a efektívne na zmiernenie 

sociálno-ekonomických vplyvov transformácie na klimatickú 

neutralitu v uhoľných a uhlíkovo náročných regiónoch 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Odporúčanie 2 – Vymieňať si osvedčené postupy na meranie 

a využívanie emisií metánu 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Obsah budúceho nariadenia závisí od výsledku legislatívneho postupu a je vyústením rozhodnutia 
zákonodarcu EÚ v súvislosti s návrhom Komisie. 
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