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21.3.2019 A8-0094/211

Pozměňovací návrh 211
Constanze Krehl
za skupinu S&D

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj fondy přispívají 
k začleňování oblasti klimatu a 
k dosahování obecného cíle 25 % výdajů 
EU na podporu cílů v oblasti klimatu. 
Operace v rámci EFRR mají podle 
očekávání přispět z celkového finančního 
krytí EFRR 30 % na cíle v oblasti klimatu. 
Operace v rámci Fondu soudržnosti mají 
podle očekávání přispět z celkového 
finančního krytí Fondu soudržnosti 37 % 
na cíle v oblasti klimatu.

(14) Cíle EFRR a Fondu soudržnosti 
by měly být realizovány v rámci 
udržitelného rozvoje, zejména pokud jde 
o velmi důležitý boj proti změně klimatu 
v souladu se závazkem Unie provádět 
Pařížskou dohodu, Agendu Organizace 
spojených národů 2030 a cíle udržitelného 
rozvoje vytyčené OSN, prosazování cíle 
Unie zachovat a chránit životní prostředí 
a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno 
v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při 
zohlednění zásady „znečišťovatel platí“ 
a se zaměřením na chudobu, nerovnost 
a spravedlivý přechod k sociálně 
a environmentálně udržitelnému 
hospodářství na základě participativního 
přístupu ve spolupráci s příslušnými 
orgány veřejné správy, ekonomickými 
a sociálními partnery a s organizacemi 
občanské společnosti. S ohledem na 
význam boje proti změně klimatu a ztrátě 
biologické rozmanitosti s cílem přispět 
k financování opatření, která je třeba 
přijmout na úrovni Unie a na vnitrostátní 
a místní úrovni za účelem naplnění 
závazku Unie provádět Pařížskou dohodu 
a cíle Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj, jakož i zajišťovat 
integrovaná opatření pro předcházení 
katastrofám, která zahrnují opatření 
týkající se odolnosti a předcházení 
rizikům, připravenosti i reakce, fondy 
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přispívají k začleňování oblasti klimatu 
a ochrany biologické rozmanitosti 
vyčleněním 30 % výdajů EU na podporu 
cílů v oblasti klimatu. Fondy musí 
zásadním způsobem přispět k dosažení 
oběhového a uhlíkově neutrálního 
hospodářství na celém území Unie při 
plném začlenění regionálního rozměru. 
Operace v rámci EFRR by měly přispět 
z celkového finančního krytí EFRR 
alespoň 40 % na cíle v oblasti klimatu. 
Operace v rámci Fondu soudržnosti mají 
podle očekávání přispět z celkového 
finančního krytí Fondu soudržnosti 45 % 
na cíle v oblasti klimatu. Tyto procentní 
podíly by měly být dodrženy během celého 
programového období. Proto se během 
přípravy a provádění těchto fondů stanoví 
příslušná opatření a opětovně se posoudí 
v kontextu příslušných postupů hodnocení 
a přezkumů. Tato opatření a finanční 
příděl vyhrazený na jejich provádění mají 
být zahrnuty do integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky 
a klimatu v souladu s přílohou IV 
nařízení (EU) .../...  [nové nařízení 
o společných ustanoveních] 
i do dlouhodobé strategie renovací 
zavedené na základě směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/84417a s cílem přispět k vytvoření 
fondu budov bez emisí uhlíku do roku 
2050 a mají být připojeny k programům. 
Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
oblastem s vysokými emisemi uhlíku, 
které čelí problémům v důsledku závazků 
ke snížení těchto emisí, s cílem pomoci jim 
při provádění strategií, které jsou 
v souladu se závazkem Unie v oblasti 
klimatu a které jsou stanoveny 
v integrovaných vnitrostátních plánech 
v oblasti energetiky a klimatu a v rámci 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/41017b, a s cílem chránit 
pracovníky také prostřednictvím možností 
odborné přípravy a rekvalifikace.
_________________
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17a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 
2018, kterou se mění směrnice 
2010/31/EU o energetické náročnosti 
budov a směrnice 2012/27/EU 
o energetické účinnosti (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 75).
17b Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/410 ze dne 
14. března 2018, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES za účelem posílení nákladově 
efektivních způsobů snižování emisí 
a investic do nízkouhlíkových technologií 
a rozhodnutí (EU) 2015/1814 
(Úř. věst. L 76, 19.3.2018, s. 3).

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s nařízeními o společných ustanoveních (CPR 2021–2027) a se závazky 
Evropského parlamentu a za účelem zajistit soulad s cílem vytyčeným Evropskou komisí 
dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí, aby se dostálo Pařížské dohodě.
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21.3.2019 A8-0094/212

Pozměňovací návrh 212
Constanze Krehl
za skupinu S&D

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „zelenější, nízkouhlíková Evropa 
díky podpoře přechodu na čistou 
a spravedlivou energii, zelených a modrých 
investic, oběhového hospodářství, 
přizpůsobení se změnám klimatu 
a prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) 
prostřednictvím:

b) „zelenější, odolná Evropa 
s nulovými čistými emisemi pro všechny 
díky podpoře přechodu na čistou 
a spravedlivou energii, zelených a modrých 
investic, oběhového hospodářství, 
přizpůsobení se změnám klimatu 
a prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) 
prostřednictvím:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s nařízeními o společných ustanoveních (CPR 2021–2027) a se závazky 
Evropského parlamentu a za účelem zajistit soulad s cílem vytyčeným Evropskou komisí 
dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí, aby se dostálo Pařížské dohodě.
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21.3.2019 A8-0094/213

Pozměňovací návrh 213
Constanze Krehl
za skupinu S&D

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do letištní infrastruktury, 
vyjma nejvzdálenějších regionů;

e) investice do letištní infrastruktury, 
vyjma nejvzdálenějších regionů;

i) investice související s nejvzdálenějšími 
regiony;
ii) investice související s ochranou 
životního prostředí a se zaměřením na 
zmírnění nebo omezení svého dopadu na 
životní prostředí v souladu s cíli 
vytyčenými v integrovaných vnitrostátních 
plánech v oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Odůvodnění

Investice do letišť jsou již pro období 2014–2020 omezeny. Stojí za tím hospodářské 
a environmentální důvody. Komerční letecká přeprava je konkurenceschopným odvětvím 
vytvářejícím zisk, přičemž soukromé financování je dostupné pro významné investice do 
letištní infrastruktury, zejména pokud jde o letiště s vysokou mírou přepravy cestujících (např. 
letiště nacházející se v síti TEN-T). U menších regionálních letišť zkušenost ukázala, že řada 
podporovaných investic nebyla z dlouhodobého hlediska uskutečnitelná.
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21.3.2019 A8-0094/214

Pozměňovací návrh 214
Constanze Krehl
za skupinu S&D

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv, vyjma investic 
souvisejících s čistými vozidly podle 
definice v článku 4 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/33/ES26;

h) investice související s výrobou, 
zpracováním, přepravou, transportem, 
distribucí, skladováním nebo spalováním 
fosilních paliv.

_________________
26 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel (Úř. věst. L 120, 
15.5.2009, s. 5).

Or. en

Odůvodnění

Smyslem vyloučení fosilních paliv je zajistit soudržnost s mezinárodními závazky přijatými 
skupinami G7 a G20, jakož i na základě Pařížské dohody. EFRR a Fond soudržnosti se plně 
zaměřují na podporu Evropy s nulovými čistými emisemi skrze spravedlivý přechod k čisté 
energii. Evropské veřejné prostředky by se vůbec neměly k financování fosilních paliv použít.


