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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro 
spravedlivou transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0022) a na pozměněný návrh (COM(2020)0460),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 175 třetí odstavec a čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o 
fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C9-0007/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– po konzultaci s Účetním dvorem,

– po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro hospodářské a měnové 
záležitosti, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, 
Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0135/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody, a tedy k 
omezení globálního nárůstu teploty na 
úroveň nižší než 1,5 °C, cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a evropského pilíře 
sociálních práv, neboť soustředí finanční 
prostředky Unie na ekologické cíle. Toto 
nařízení provádí jednu z priorit 
stanovených ve sdělení o Zelené dohodě 
pro Evropu (dále jen „Zelená dohoda pro 
Evropu“)11 a je součástí investičního plánu 
pro udržitelnou Evropu12, na jehož základě 
se v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci v kontextu politiky 
soudržnosti poskytuje účelové financování 
s cílem pokrýt hospodářské, sociální a 
environmentální náklady na transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi, přičemž se zohledňují dopady 
pandemie COVID-19.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
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z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální, 
hospodářské a environmentální dopady na 
ty regiony, které jsou silně závislé na 
fosilních palivech, zejména na uhlí, lignitu, 
rašelině pro energetické využití a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, 
zejména pokud jde o nejvzdálenější 
regiony, odlehlé, ostrovní a zeměpisně 
znevýhodněné oblasti a oblasti, které mají 
problém s vylidňováním, což narušuje 
plnění cílů v oblasti sociální, hospodářské a 
územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie.

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá, 
inkluzivní a sociálně přijatelná. Proto musí 
Unie, členské státy a jejich regiony od 
samého počátku brát v úvahu hospodářské, 
sociální a environmentální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie, který má 
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zajistit, že nikdo nezůstane opominut.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni a podporou udržitelného 
hospodářství, zelených pracovních míst a 
veřejného zdraví by měl tento 
mechanismus přispět k řešení sociálních, 
hospodářských a environmentálních 
důsledků, které má transformace Unie 
směrem ke klimatické neutralitě do roku 
2050 zejména pro dotčené pracovníky.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit a kompenzovat 
nepříznivé účinky klimatické transformace 
tím, že podpoří nejvíce postižená území a 
dotčené pracovníky, a prosazovat na 
těchto územích vyváženou sociálně-
ekonomickou transformaci, která bojuje 
proti sociální nejistotě a nestabilnímu 
podnikatelskému prostředí. V souladu se 
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hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

specifickým cílem FST by opatření 
podporovaná z FST měla přímo přispět ke 
zmírnění dopadu transformace, a to 
financováním diverzifikace a modernizace 
místního hospodářství obnovou přírodních 
statků a zmírněním negativních dopadů na 
zaměstnanost a životní úroveň. To se 
odráží ve specifickém cíli FST, který je 
stanoven na stejné úrovni a uveden spolu s 
cíli politiky stanovenými v článku [4] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a splnit cíle 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
a k ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu a životního prostředí. Zdroje z 
finančního krytí FST budou doplňkové a 
budou poskytovány nad rámec investic, 
které jsou zapotřebí k dosažení celkového 
cíle vynaložit 30 % výdajů z rozpočtu Unie 
na realizaci klimatických cílů. Zdroje 
dobrovolně převedené z EFRR a ESF+ by 
mohly plně přispět k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti. Zřízení FST by nemělo vést 
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ke škrtům v jiných fondech v oblasti 
soudržnosti ani k povinným převodům z 
nich.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou nebo 
donedávna byly silně závislé na fosilních 
palivech nebo průmyslových činnostech 
náročných na emise skleníkových plynů, 
které mají být utlumeny nebo se musí 
přizpůsobit v důsledku transformace na 
klimatickou neutralitu, a jež pro to nemají 
dostatečné finanční prostředky. Proto by 
měl být FST otevřený všem členským 
státům, ale při rozdělování jeho finančních 
prostředků by se měl klást důraz na 
nejpostiženější oblasti a mělo by být 
zohledněno, zda jsou členské státy schopny 
nezbytné investice pro transformaci na 
klimatickou neutralitu financovat, přičemž 
zvláštní pozornost by se měla věnovat 
nejméně rozvinutým regionům, 
nejvzdálenějším regionům, horským, 
ostrovním, řídce osídleným, venkovským, 
odlehlým a zeměpisně znevýhodněným 
oblastem, u kterých je transformaci 
energetiky na klimatickou neutralitu 
obtížnější provést z důvodu nízkého počtu 
obyvatel, a zohledněna by měla být i 
výchozí pozice každého členského státu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byl pro FST stanoven 
přiměřený finanční rámec, měla by Komise 
na základě objektivních kritérií stanovit 
roční rozpis dostupných přídělů podle 
jednotlivých členských států v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst.

(9) Aby byl pro FST stanoven 
přiměřený finanční rámec, měla by Komise 
na základě objektivních kritérií stanovit 
roční rozpis dostupných přídělů podle 
jednotlivých členských států v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst. Členské 
státy by měly zajistit, aby obce a města 
měly přímý přístup ke zdrojům FST, které 
jim budou poskytovány podle jejich 
objektivních potřeb.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování závazků a priorit Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí a v 
sociální oblasti. Seznam investic by měl 
zahrnovat ty investice, které podporují 
obyvatele, komunity a místní ekonomiky a 
jsou z dlouhodobého hlediska udržitelné, 
přičemž se zohlední všechny cíle Zelené 
dohody pro Evropu a evropského pilíře 
sociálních práv. Financované projekty by 
měly přispívat k postupné a úplné 
transformaci na udržitelné, klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství, které 
není zdrojem znečištění. V upadajících 
odvětvích, jako je výroba energie založená 
na uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici 
nebo těžební činnosti spojené s těmito 
pevnými fosilní palivy, by měla být 
podpora vázána na postupné ukončování 
činnosti a odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
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výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a rozšíří kvalifikovaná pracovní 
místa a zabrání zhoršování životního 
prostředí. Zvláštní pozornost by měla být 
rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace, konektivity a 
inteligentní a udržitelné mobility, pokud 
tato opatření přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace a současně 
zohlední hospodářské, sociální a 
energetické charakteristiky každého 
členského státu. Důležitou součástí 
procesu transformace je kultura, 
vzdělávání a budování komunit, což by se 
mělo projevit rovněž v podpoře činností, 
které připomínají historii těžby v dané 
oblasti.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace, rekvalifikaci a 
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dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

odbornou přípravu dotčených pracovníků 
a uchazečů o zaměstnání, zejména žen, s 
cílem pomoci jim připravit se na nové 
pracovní příležitosti a získat novou 
kvalifikaci vhodnější pro zelenou 
ekonomiku,  jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce. Hlavní zásadou pro 
podporu z FST by měla být podpora 
sociální soudržnosti.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k vytváření a 
zachovávání významného počtu 
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Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu 
a politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena 
na podniky nacházející se v oblastech, 
které byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) 
a c) SFEU označeny jako podporované 
oblasti.

pracovních míst. Veškeré takové investice 
by měly být náležitě odůvodněny v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace, měly by být udržitelné a 
případně by měly být v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“ a zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“. V 
zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Podpora produktivních investic do 
jiných než malých a středních podniků 
prostřednictvím FST by měla být omezena 
na méně rozvinuté regiony a regiony v 
procesu transformace, jak stanovuje čl. 
102 odst. 2 nařízení č. .../... [nařízení o 
společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by zdroje FST mohly být 
dobrovolně navýšeny o doplňkové 
financování z EFRR a ESF+. Příslušné 
částky převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným a měřitelným 
prováděním transformačního procesu na 
konkrétním území s cílem dosáhnout 
klimaticky neutrální ekonomiky. V tomto 
ohledu by členské státy měly v rámci 
sociálního dialogu, ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami, v 
souladu se zásadou partnerství 
zakotvenou v článku 6 nařízení (EU) 
…/… [nové nařízení o společných 
ustanoveních] as podporou Komise 
vypracovat územní plány spravedlivé 
transformace, v nichž bude proces 
transformace podrobně popsán, v souladu s 
jejich vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a případně i s 
ambicióznějšími cíli. Za tímto účelem by 



PE648.609v04-00 16/328 RR\1210220CS.docx

CS

osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

Komise měla vytvořit platformu pro 
spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimatických cílů Unie 
do roku 2030 a k zavedení klimaticky 
neutrální ekonomiky do roku 2050, 
zejména pokud jde o přeměnu nebo 
uzavření zařízení zabývajících se výrobou 
fosilních paliv nebo jinými činnostmi s 
vysokými emisemi skleníkových plynů, 
avšak současně by měly být zachovány a 
rozšiřovány pracovní příležitosti na 
dotčených územích s cílem zabránit 
sociálnímu vyloučení. Je třeba zohlednit 
zhoršující faktory, jako je míra 
nezaměstnanosti a trendy vylidňování.  
Tato území by měla být přesně vymezena a 
měla by odpovídat regionům úrovně NUTS 
3 nebo být jejich součástí. Plány by měly 
obsahovat podrobné informace o výzvách a 
potřebách těchto území a příležitostech s 
nimi spojených a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody pro Evropu. Finanční podporu z 
FST by měly obdržet pouze investice v 
souladu s plány transformace. Územní 
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plány spravedlivé transformace by měly 
být součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
obyvatele, ekonomiku a životní prostředí 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení a zajišťuje soulad s 
přísnými sociálními a environmentálními 
normami a podporu účasti pracovníků. 
Jelikož těchto cílů může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 SEU. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
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pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit obyvatele, 
ekonomiku a životní prostředí území, která 
se z důvodu procesu transformace směrem 
k dosažení cílů Unie v oblasti energie a 
klimatu do roku 2030 a k zavedení 
klimaticky neutrální ekonomiky Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům, lidem, podnikům a 
dalším zúčastněným stranám řešit 
sociální, hospodářské a environmentální 
dopady transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a 
průběžných cílů pro rok 2030 v souladu s 
cíli Pařížské dohody, jakož i dopady této 
transformace a průběžných cílů na 
zaměstnanost.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zdroje pro FST v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst, které 
jsou k dispozici pro rozpočtový závazek na 
období 2021–2027, činí 11 270 459 000 
EUR v běžných cenách, které mohou být 
případně navýšeny o dodatečné zdroje 
vyčleněné v rozpočtu Unie a o další zdroje 
v souladu s platným základním právním 

2. Zdroje pro FST v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst, které 
jsou k dispozici pro rozpočtový závazek na 
období 2021–2027, činí 25 358 532 750 
EUR v cenách roku 2018 (dále jen 
„jistina“) a nepocházejí z převodu 
prostředků z jiných fondů, na které se 
vztahuje nařízení (EU) .../... [nové 
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aktem. nařízení o společných ustanoveních]. 
Jistina může být případně navýšena o 
dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Roční rozpis částky uvedené v 
odstavci 1 podle členských států je uveden 
v rozhodnutí Komise podle čl. 3 odst. 3 v 
souladu s metodikou stanovenou v příloze 
I.

3. Na žádost členského státu je částka 
uvedená v  odst. 1 prvním pododstavci 
tohoto článku rovněž uvolněna na období 
2025–2027. Příslušné roční rozpisy částky 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku podle 
členských států jsou pro každé období 
uvedeny v rozhodnutí Komise podle čl. 3 
odst. 3 v souladu s metodikou stanovenou 
v příloze I.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Mechanismus ekologického odměňování

18 % všech částek uvedených v čl. 3 
odst. 2 prvním pododstavci a čl. 3a odst. 1 
prvním pododstavci se přiděluje podle 
tempa, jakým členské státy snižují emise 
skleníkových plynů, přičemž se vydělí 
jejich aktuálním průměrným HND.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 3 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3c
Zvláštní příděly pro nejvzdálenější regiony 

a ostrovy
1 % všech částek uvedených v čl. 3 odst. 2 
prvním pododstavci a čl. 3a odst. 1 prvním 
pododstavci představuje zvláštní příděl pro 
ostrovy a 1 % zvláštní příděl pro 
nejvzdálenější regiony ve smyslu článku 
349 SFEU, jenž se poskytuje dotčeným 
členským státům.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

a) produktivní a udržitelné investice 
do mikropodniků a malých a středních 
podniků, včetně začínajících podniků a 
udržitelného cestovního ruchu, které 
vedou k vytváření pracovních míst, 
modernizaci, hospodářské diverzifikaci a 
přeměně;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků a rozvoje podniků stávajících, 
mimo jiné prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb, které 
vedou k vytváření pracovních míst;

Pozměňovací návrh 26
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) investice do sociální 
infrastruktury, které vedou k vytváření 
pracovních míst a k hospodářské 
diverzifikaci;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

c) investice do výzkumu a inovací, a 
to i na vysokých školách a ve veřejných 
výzkumných institucích, a podpora 
přenosu pokročilých technologií, které jsou  
způsobilé k uvedení na trh;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii a do jejích systémů, do snižování 
emisí skleníkových plynů, energetické 
účinnosti, technologií pro ukládání 
energie a do udržitelné energie z 
obnovitelných zdrojů, pokud to do značné 
míry vede k vytváření pracovních míst a 
zachování udržitelné zaměstnanosti;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice do inteligentní a 
udržitelné mobility a ekologické dopravní 
infrastruktury;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) investice do projektů zaměřených 
na boj proti energetické chudobě, zejména 
na sociální bydlení, a na podporu 
energetické účinnosti, klimaticky 
neutrálního přístupu a dálkového 
vytápění s nízkými emisemi v 
nejpostiženějších regionech;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) Investice do digitalizace, 
digitálních inovací a digitálního propojení, 
včetně digitálního a přesného zemědělství;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do zelené infrastruktury, 
do obnovy a dekontaminace lokalit, 
brownfieldů a projektů pro nové využití v 
případech, kdy nelze uplatnit zásadu 
„znečišťovatel platí“;
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zřizování a rozvoj sociálních a 
veřejných služeb obecného zájmu;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) investice do kultury, vzdělávání a 
budování komunit, včetně zhodnocení 
hmotného a nehmotného dědictví 
těžebního průmyslu a komunitních 
center;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace, 
rekvalifikace a odborná příprava 
pracovníků a uchazečů o zaměstnání;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání, podpora aktivního 
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stárnutí a podpora příjmu pracovníků v 
období přechodu mezi různými 
pracovními místy;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání, zejména žen, zdravotně 
postižených a zranitelných skupin;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Kromě toho může FST v méně rozvinutých 
regionech a v regionech v procesu 
transformace ve smyslu čl. 102 odst. 2 
nařízení č. .../... [nové nařízení o 
společných ustanoveních] podporovat 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků za předpokladu, že 
byly tyto investice schváleny jako součást 
územního plánu spravedlivé transformace 
na základě informací požadovaných podle 
čl. 7 odst. 2 písm. h). Takové investice jsou 
způsobilé pouze tehdy, jsou-li nezbytné k 
provedení územního plánu spravedlivé 
transformace za účelem vytváření nových 
pracovních míst a pokud splňují sociální 
cíle pro tvorbu pracovních míst a cíle 
týkající se rovnosti žen a mužů, stejných 
odměn a životního prostředí, a pokud 
usnadňují transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku, aniž by podporovaly 
přemisťování aktivit v souladu s čl. 60 
odst. 1 nařízení č. .../...  [nové nařízení o 
společných ustanoveních].
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. i). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. i) tohoto nařízení a jsou v souladu s 
ostatními podmínkami stanovenými ve 
druhém pododstavci tohoto odstavce. 
Takové investice jsou způsobilé pouze 
tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 
651/201416 vyjma případů, kdy jsou tyto 
obtíže způsobené procesem energetické 
transformace nebo kdy obtíže začaly po 
15. únoru 2020 a byly způsobeny krizí 
související s onemocněním COVID-19;

__________________ __________________
16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv;

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, dopravou, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv, ledaže by byly v souladu s 
odstavcem 1a;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou 
alespoň dvě širokopásmové sítě 
rovnocenné kategorie.

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde rovnocenná 
řešení poskytuje zákazníkům trh za 
konkurenčních podmínek;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do podniků jiných než 
MSP, které mají za následek přesun 
pracovních míst a výrobních procesů z 
jednoho členského státu do druhého nebo 
do třetí země;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) operace v regionu úrovně NUTS 2, 
v němž je v průběhu trvání programu 
naplánováno otevření nového dolu na 
černé či hnědé uhlí nebo ropnou břidlici, 
nebo místa těžby rašeliny, nebo opětovné 
otevření dočasně uzavřeného dolu na 
černé či hnědé uhlí nebo ropnou břidlici 
nebo místa těžby rašeliny.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. d) tohoto 
nařízení může Komise u regionů, které 
jsou velmi závislé na těžbě a spalování 
černého či hnědého uhlí, ropné břidlice 
nebo rašeliny, schválit územní plán 
spravedlivé transformace, který zahrnuje 
investice do činností spojených se zemním 
plynem, pokud lze tyto činnosti považovat 
za environmentálně udržitelné ve smyslu 
článku 3 nařízení (EU) č. .../2020 
[nařízení o taxonomii] a tyto činnosti 
splňují tyto kumulativní podmínky:
a) jsou využívány jako překlenovací 
technologie nahrazující černé a hnědé 
uhlí, rašelinu či ropnou břidlici;
b) jsou udržitelně dostupné nebo jsou 
v souladu s využíváním čistého vodíku, 
bioplynu a biomethanu;
c) přispívají k environmentálním 
cílům Unie v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně 
prostřednictvím urychlení úplného 
vyřazení černého a hnědého uhlí, rašeliny 
nebo ropné břidlice;
d) vedou ke značnému snížení emisí 
skleníkových plynů a zmírnění znečištění 
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ovzduší a zvyšují energetickou účinnost;
e) napomáhají boji proti energetické 
chudobě;
f) nenarušují rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie na dotčených územích a 
jsou v souladu a v součinnosti s budoucím 
využíváním obnovitelných zdrojů energie.
V řádně odůvodněných případech může 
Komise rovněž schválit investice do 
činností, které nesplňují kritéria článku 3 
nařízení (EU) č. .../2020 [nařízení o 
taxonomii], pokud splňují všechny ostatní 
podmínky uvedené v prvním pododstavci 
tohoto odstavce a členský stát je schopen v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace zdůvodnit, proč je třeba 
podpořit tyto činnosti, a prokáže soulad 
těchto činností s cíli a právními předpisy 
Unie v oblasti energetiky a klimatu a s 
vnitrostátním plánem dotčeného 
členského státu v oblasti energetiky a 
klimatu.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území nebo hospodářské činnosti, na 
základě územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7 a schválených Komisí v rámci 
programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Pozměňovací návrh 47
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Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Pokud řádně nezdůvodní, že program 
neschválila, Komise program schválí, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně vymezeno 
a příslušný územní plán spravedlivé 
transformace je v souladu s vnitrostátním 
plánem dotčeného členského státu v oblasti 
energetiky a klimatu, cílem klimatické 
neutrality do roku 2050 a jeho 
průběžnými etapami do roku 2030 a s 
evropským pilířem sociálních práv.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
do FST odpovídá alespoň 1,5násobku 
částky podpory z FST na tuto prioritu s 
výjimkou zdrojů uvedených v čl. 3a odst. 
1, avšak nepřesáhne trojnásobek této 
částky.

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy. Tyto zdroje mohou být doplněny o 
zdroje převedené na dobrovolném základě 
v souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Celková částka zdrojů z EFRR a ESF+, 
které mají být převedeny na prioritu FST, 
nepřesáhne 1,5násobek částky podpory z 
FST na tuto prioritu. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ si zachovají své původní 
cíle a zahrnou se do úrovní tematického 
zaměření EFRR a ESF+.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. FST byl navržen pro 
nejzranitelnější komunity v každém 
regionu, a způsobilé projekty financované 
z FST, které napomáhají dosahování 
specifického cíle uvedeného v článku 2, 
tedy získají spolufinancování až do výše 
85 % příslušných nákladů.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

1. Členské státy spolu s příslušnými 
místními a regionálními orgány dotčených 
území v souladu se zásadou partnerství 
zavedenou článkem 6 nařízení (EU) .../... 
[nové nařízení o společných 
ustanoveních] a ve vhodných případech 
také za podpory EIB a EIF připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 2016/206617 nebo jeho částí, v souladu 
se šablonou uvedenou v příloze II. Tato 
území jsou nejvíce postižena 
hospodářskými a sociálními dopady 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby a využívání fosilních 
paliv a nutnost transformace výrobních 
procesů průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
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statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

a) popis procesu transformace směrem 
k dosažení klimatických cílů Unie do roku 
2030 a zavedení klimaticky neutrální 
ekonomiky do roku 2050 na vnitrostátní 
úrovni, včetně harmonogramu klíčových 
etap transformace, které jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1, včetně ukazatelů, 
jako je míra nezaměstnanosti a míra 
vylidňování;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 

c) posouzení dopadů výzev spojených 
s transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
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environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
potenciálního dopadu na příjmy státu a 
rozvojových potřeb a cílů, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích a s výzvami v oblasti 
energetické chudoby;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, 
demografických, hospodářských, 
zdravotních a environmentálních dopadů 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány;

e) ve vhodném případě posouzení 
soudržnosti s ostatními národními, 
regionálními nebo územními strategiemi a 
plány;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány h) pokud jsou podporovány 
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produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, orientační seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a ve vhodných případech 
také EIB a EIF.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle 
čl. [14 odst. 2] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
Komisí schválena, cíle se nesmí měnit.

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo 
výsledků pro zdroje FST, může provést 
finanční opravy podle článku [98] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] snížením podpory z FST na 
dotčenou prioritu v poměru k dosaženým 
výsledkům.

Na základě závěrečné zprávy o výkonnosti 
programu Komise případně provede 
finanční opravy v souladu s nařízením 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Přechodná ustanovení

Členským státům je určeno přechodné 
období do …[jeden rok ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost] na přípravu a 
přijetí územních plánů spravedlivé 
transformace. Všechny členské státy jsou 
v průběhu přechodného období plně 
způsobilé čerpat podporu podle tohoto 
nařízení, která následně nebude brána v 
úvahu Komisí při rozhodování o zrušení 
či ztrátě nároku na podporu.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b
Přezkum

Nejpozději do konce přezkumu příštího 
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víceletého finančního rámce v polovině 
období přezkoumá Komise provádění FST 
a posoudí, zda je vhodné upravit jeho 
působnost v souladu s možnými změnami 
v nařízení 2020/... [nařízení o taxonomii], 
s klimatickými cíli Unie stanovenými v 
nařízení (EU) 2020/... [evropský právní 
rámec pro klima] a s vývojem při 
provádění akčního plánu pro financování 
udržitelného růstu. Na tomto základě 
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu, ke které případně připojí 
legislativní návrhy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Úvod

V návrzích právních předpisů, kterými se bude řídit využívání fondů politiky soudržnosti na 
období 2021–2027, bude jedním z hlavních cílů investic EU „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“. 
Smyslem tohoto ustanovení je zajistit provádění Pařížské dohody. Kromě toho má být 25% z 
celkových výdajů v rámci víceletého finančního rámce, vynaloženo na klimatická opatření. 

Zelená dohoda pro Evropu ještě více prohlubuje závazek EU usilovat o ekologičtější 
budoucnost a stanoví novou politiku růstu pro Evropu a ambiciózní cíl dosáhnout klimatické 
neutrality do 2050, s nímž Evropská rada vyslovila souhlas dne 12. prosince 2019. 

Na cestě k zelené ekonomice a klimatické neutralitě se nicméně vyskytují zvláštní obtíže, 
které je třeba naléhavě řešit. Existuje např. velký počet regionů, které jsou doposud závislé na 
fosilním palivu nebo průmyslových procesech s vysokými emisemi skleníkových plynů. 
Transformace těchto regionů na klimaticky neutrální hospodářství je proto obrovskou výzvou. 
Ekonomické činnosti, které jsou spojeny s vysokou mírou emisí skleníkových plynů nebo 
jsou založeny na výrobě a použití fosilních paliv, jako je černé a hnědé uhlí, se budou muset 
nevyhnutelně omezit jak z hlediska hospodářské výkonnosti, tak úrovně zaměstnanosti. V 
ostatních odvětvích s vysokou mírou emisí skleníkových plynů bude třeba opustit uhlíkově 
náročné procesy: budou se muset transformovat. Transformovat se nyní bude muset také 
mnoho pracovních míst, které nepřímo závisí na výše uvedených činnostech, protože by jinak 
tato místa mohla zaniknout. Všechny tyto změny budou mít přímý dopad na životy lidí a 
nevyhnutelně způsobí mnoho problémů v sociální oblasti.

Zpravodaj proto velmi vítá, že předložením samostatného nového návrhu nařízení o zřízení 
Fondu pro spravedlivou transformaci pro období po roce 2020 Komise zaměřila svou 
pozornost na tyto sociální, hospodářské a environmentální výzvy, což signalizuje důležitost 
společné odpovědi EU na potřebu spravedlivé transformace. 

Dle názoru zpravodaje si nicméně tento návrh, který je prvním legislativním návrhem 
provádějícím priority zakotvené v Zelené dohodě pro Evropu a je součástí investičního plánu 
pro udržitelnou Evropu, ještě žádá určité modifikace, doplnění a úpravy. Zpravodaj je zvláště 
znepokojen socioekonomickým dopadem procesu transformace na klimaticky neutrální 
hospodářství a je pevně přesvědčen, že EU potřebuje dosáhnout transformace bez toho, aby 
připustila další nárůst rozdílů mezi regiony a aby opustila kteréhokoli ze svých občanů.

B. Struktura Fondu pro spravedlivou transformaci

Zpravodaj vítá, že mechanismus pro spravedlivou transformaci má mít strukturu v podobě tří 
pilířů, které tvoří Fond pro spravedlivou transformaci, zvláštní režim v rámci programu 
InvestEU a úvěrový nástroj pro veřejný sektor zřízený se skupinou Evropské investiční 
banky. Fond pro spravedlivou transformaci bude především používán pro poskytování grantů 
a zaměřen bude na hospodářskou diverzifikaci, rekvalifikaci pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání a jejich aktivní zapojování a druhé dva pilíře přitáhnou soukromé investice a 
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pákovým efektem znásobí veřejné financování. 

Zpravodaj také upozorňuje na to, že Fond pro spravedlivou transformaci je prováděn v rámci 
sdíleného řízení v úzké spolupráci s celostátními, regionálními a místními orgány a 
zúčastněnými subjekty. Tím se totiž zajistí přímé zapojení do strategie transformace. 
Dodržování zásady partnerství je také klíčové pro zajištění toho, aby otázky plánování a 
provádění byly konzultovány s hospodářskými a sociálními partnery.

C. Rozsah podpory

Zpravodaj vítá, že navrhovaný FST bude podporovat aktivity v oblasti hospodářské 
diverzifikace, rekvalifikace pracovníků a obnovy životního prostředí. Jde o široké spektrum 
činností, které zahrnují např. investice do: malých a středních podniků, výzkumu a inovací, 
energetických technologií a infrastruktury, digitalizace, obnovy, oběhového hospodářství, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a podpory a začleňování uchazečů o 
zaměstnání. Tento seznam činností by nicméně mohl mít ještě širší záběr s cílem umožnit 
regionům, lidem, podnikům a dalším zúčastněným stranám účinně čelit sociálním, 
hospodářským a environmentálním dopadům přechodu na klimaticky neutrální hospodářství i 
jeho dopadům na zaměstnanost. 

Zpravodaj by si přál, aby FST nesměl financovat investice do jiných podniků než MSP v 
případech, kdy jsou pracovní místa a výrobní procesy přesouvány z jednoho členského státu 
do druhého nebo do třetí země. Zpravodaj dále souhlasí s tím, aby bylo vyloučeno 
financování investic spojených s fosilními palivy, přičemž se však domnívá, že investice do 
aktivit spojených zejména se zemním plynem by za určitých přísných podmínek měly být 
způsobilé k financování.

D. Rozpočet

Zpravodaj vítá, že navrhovaný FST bude prosazovat přechod na nový typ energetiky a 
podporovat mnohem širší spektrum činností, které spadají do tří větších kategorií: sociální 
podpora, hospodářská revitalizace a rekultivace půdy. Zpravodaj rovněž vítá pozměněný 
návrh Komise, který navrhuje výrazně vyšší rozpočet a dodatečné zdroje z nástroje Evropské 
unie na podporu oživení. Protože však ctižádostivých politických cílů EU může být dosaženo 
pouze prostřednictvím ambiciózního rozpočtu, je třeba ještě více navýšit zdroje a tyto zdroje 
by neměly ohrozit financování ostatních fondů soudržnosti. Zdroje FST navíc mohou být 
doplněny o dobrovolné převody z EFRR a ESF+.

Zpravodaj je navíc toho názoru, že je třeba odměňovat dodatečné snahy členských států, které 
vedou ke snížení emisí nad rámec cílových hodnot. Podporuje proto zavedení pobídek, jako je 
„mechanismus ekologického odměňování“, jež dodatečnými příděly odmění ty členské státy, 
které budou své emise skleníkových plynů snižovat vetší rychlostí.  Zpravodaj má za to, že je 
také třeba věnovat zvláštní pozornost ostrovům a nejvzdálenějším regionům a zavést pro ně 
zvláštní příděl. 

E. Závěr:

Tato zpráva je výsledkem živé diskuse a kompromisů. Zpravodaj by především rád poděkoval 
stínovým zpravodajům z ostatních politických skupin a zpravodajům u stanovisek všech pěti 
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přidružených výborů a dvou dalších výborů, které předložily své stanovisko. Zpravodaj se 
nyní těší na intenzivní interinstitucionální jednání po letní přestávce.
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STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Zpravodaj: Siegfried Mureşan

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj plně podporuje Fond pro spravedlivou transformaci (FST) v souladu s usnesením 
Parlamentu ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a o 
vlastních zdrojích.1

V tomto usnesení vyzývá Parlament Komisi, aby zajistila, že příští VFR bude plně v souladu s 
Pařížskou dohodou, a zdůrazňuje, že je naléhavě nutné přičinit se o zásadní posun v politickém 
a finančním úsilí o dosažení cílů této dohody a spravedlivého přechodu na uhlíkově neutrální 
hospodářství založené na nejvyšších kritériích sociální spravedlnosti tak, aby nikdo nezůstal 
opomenut. 

Zpravodaj je přesvědčen, že aby mohl dosáhnout svých ambiciózních cílů, musí být Fond pro 
spravedlivou transformaci posílen navýšením přidělených prostředků. Financování FST by 
mělo být zajištěno nezávisle na jiných strukturálních a investičních fondech EU. Zpravodaj se 
proto domnívá, že i když je nezbytné zajistit co největší doplňkovost mezi fondy EU, neměl 
by být přístup k FST podmíněn jeho kombinací s jinými fondy soudržnosti, a to z těchto 
důvodů:

1. FST je dalším nástrojem používaným v rámci politiky soudržnosti EU. Bude hrát 
klíčovou úlohu při překonávání jedné z největších výzev na cestě ke klimatické 
neutralitě. Proto by v souladu s politickým významem tohoto fondu mělo být jeho 
fungování a přidělování prostředků z něj co nejvíce nezávislé na ostatních finančních 
nástrojích při zachování jejich vzájemné doplňkovosti.

2. Požadavkem na kombinaci prostředků z FST s odpovídajícími strukturálními fondy se 
předjímá použití příslušných finančních prostředků. Mělo by být na členských státech, 
aby rozhodly, jak přidělovat své vnitrostátní prostředky na základě svých 
hospodářských, sociálních a územních charakteristik, za předpokladu, že je toto 

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a 
vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů (2019/2833(RSP)).
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přidělování v souladu s právním rámcem EU. Tím, že bychom vyžadovali kombinaci 
prostředků přidělených z FST s prostředky na financování soudržnosti, bychom 
členským státům ukládali další podmínku, čímž by vznikla další zátěž.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil 
tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12 , na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody k omezení 
globálního nárůstu teploty pod 1,5 °C a 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, 
neboť soustřeďuje finanční prostředky 
Unie na ekologické cíle i na evropský pilíř 
sociálních práv. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12 , na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozměňovací návrh 2
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie.

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být inkluzivní a sociálně přijatelná 
pro všechny, snižovat nerovnosti a nikoho 
neopomíjet. Proto by Unie i členské státy 
a různí regionální a místní aktéři měli od 
samého počátku brát v úvahu její 
environmentální, sociální a hospodářské 
dopady i dopady na trh práce a využít 
všechny možné nástroje ke zmírnění jejích 
nepříznivých důsledků a k posílení těch 
pozitivních, jako je vytváření nových, 
důstojných a udržitelných pracovních míst 
nebo zlepšení kvality ovzduší. V tomto 
ohledu hraje významnou úlohu rozpočet 
Unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, uvolnění nejméně 1 
bilionu EUR na podporu udržitelných 
investic v příštím desetiletí 
prostřednictvím rozpočtu Unie a 
souvisejících nástrojů, mechanismus pro 
spravedlivou transformaci by měl 
podporovat zejména pracovníky a občany 
regionů, na něž má transformace dopad, a 
zároveň by měl doplňovat opatření v 
oblasti zelené transformace v příslušných 
programech zahrnutých do VFR na 
období 2021–2027. Sloučením 
rozpočtových výdajů Unie na klimatické a 
sociální cíle na regionální úrovni by měl 
tento mechanismus přispět k řešení 
sociálních a hospodářských důsledků 
transformace Unie, zejména pro 
pracovníky, na něž má průběh 
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transformace dopad, směrem ke 
klimatické neutralitě do roku 2050.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je nejen zmírnit a vyrovnat 
nepříznivé účinky klimatické transformace, 
ale i vytvořit a posílit budoucí pozitivní 
dopady tím, že podpoří nejvíce postižená 
území, jakož i místní občany a zejména 
dotčené pracovníky, a pomoci dosáhnout 
spravedlivého přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050. V souladu se 
specifickým cílem FST by opatření 
podporovaná z FST měla přímo přispět k 
usnadnění a urychlení dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace, přesunu a modernizace 
místního hospodářství a zmírněním 
negativních dopadů na zaměstnanost a 
životní úroveň. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Podporu by měla získat rovněž území, kde 
po postupném ukončení těžby dochází k 
významným strukturálním změnám.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(5a) Použití podpory a financování 
Unie prostřednictvím FST by mělo zajistit, 
aby všechny způsobilé projekty v každém 
členském státě byly v souladu s povinností 
Unie dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality;

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu by politika 
soudržnosti a FST měly výrazně přispět k 
zohlednění oblasti klimatu. Zdroje z 
finančního krytí FST budou doplňkové a 
budou prováděny nad rámec investic, které 
jsou zapotřebí k dosažení celkového cíle 
vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na 
realizaci klimatických cílů. Zdroje 
převedené na dobrovolném základě z 
EFRR a ESF+ mohou dále přispět k 
dosažení tohoto cíle a usnadnit zelenou 
transformaci a zároveň plně přispívat k 
novým vysoce kvalitním pracovním 
místům, udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění a regionálnímu 
rozvoji.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) S ohledem na pandemii COVID 19 
a s cílem prokázat odhodlání Unie 
dosáhnout hospodářského oživení v 
mezích udržitelného rozvoje je nezbytné, 
aby příští VFR a plán na podporu oživení 
Evropy obnášely navýšení částky 
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přidělené na FST. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Zdroje z fondu FST by měly 
odpovídat jeho náročnému cíli. V zájmu 
zmírnění dopadů přechodu na 
klimatickou neutralitu by měl mít FST 
zvláštní finanční příděl, který bude 
nezávislý na přidělování jiných 
strukturálních a investičních fondů EU. 
Přístup k FST by neměl být podmíněn 
převody z jiných fondů EU. Tento 
nezávislý přístup umožní, aby FST řádně 
fungoval, přinášel očekávané výsledky a 
byl pro příjemce předvídatelný.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Prostředky z FST samotné 
nebudou stačit k řešení všech problémů 
souvisejících s přechodem na klimatickou 
neutralitu. Z tohoto důvodu by zdroje z 
FST měly doplnit zdroje dostupné v rámci 
politiky soudržnosti. Dobrovolnými 
příspěvky převedenými z EFRR a ESF+ 
do FST nejsou dotčeny jiné cíle politiky 
soudržnosti a finanční příděly 
naplánované pro jiné cíle v rámci EFRR a 
ESF+. Převedené příspěvky by neměly 
překročit 20 % zdrojů původně 
přidělených členskému státu na EFRR a 
ESF+.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Finanční krytí představuje hlavní 
referenční částku pro Evropský parlament 
a Radu během ročního rozpočtového 
procesu, v souladu s článkem [17] 
interinstitucionální dohody [mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni, spolupráci v 
rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení ]+ a může být navýšeno 
na základě rozhodnutí rozpočtového 
orgánu. Kromě toho může být finanční 
krytí pro FST navýšeno o dodatečné 
příspěvky členských států a další zdroje v 
souladu s příslušným základním aktem a 
kromě případů uvedených v čl. 21 odst. 2 
písm. a) finančního nařízení představuje 
vnější účelově vázané příjmy.
_____________
+ Odkaz bude odpovídajícím způsobem 
aktualizován, aby se vztahoval na 
interinstitucionální dohodu na období 
2021–2027.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech a, v menší 
míře, na průmyslových činnostech 
náročných na emise skleníkových plynů, 
které mají být utlumeny nebo se musí 
přizpůsobit v důsledku transformace na 
klimatickou neutralitu, a jež pro to nemají 
dostatečné finanční prostředky. Proto by 
měl být FST otevřený všem členským 
státům, ale při rozdělování jeho finančních 
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mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

prostředků by měly být podpořeny ty 
členské státy, které to potřebují, na 
základě jejich finanční kapacity, aby 
mohly vynaložit nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
ostrovním nebo řídce osídleným a 
odlehlým oblastem, kde je transformace 
energetiky směrem ke klimatické 
neutralitě obtížnější.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU). Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a určují 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého 
plnění a stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací. Pravidla 
přijatá na základě článku 322 SFEU se 
týkají také ochrany rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků, pokud 
jde o dodržování zásad právního státu 
v členských státech, neboť dodržování 
zásad právního státu je nezbytným 
předpokladem pro řádné finanční řízení 
a účinné financování z prostředků Unie.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V souladu s nařízením (EU).../... 
[evropský nástroj na podporu oživení] a v 
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mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci FST 
provedena opatření pro oživení a 
odolnost, aby bylo možné řešit 
bezprecedentní dopad krize COVID-19. 
Tyto dodatečné zdroje by měly být použity 
způsobem, který zajistí dodržování lhůt 
stanovených v nařízení (EU) 
.../...[evropský nástroj na podporu 
oživení];

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody a ochrání, 
zachová a posílí přírodní kapitál Unie 
a zlepší zdraví a dobré životní podmínky, 
pokud jde o rizika pro životní prostředí 
a dopady na něj. Financované projekty by 
měly přispívat k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilními palivy, by měla být podpora 
vázána na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
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zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Měla by 
být k dispozici také pro nepřímá odvětví 
a pracovní místa, která jsou závislá 
na hodnotovém řetězci fosilních paliv 
a na průmyslových procesech spojených 
s velkým množstvím emisí skleníkových 
plynů, např. na rekvalifikaci pracovníků. 
Zvláštní pozornost by měla být rovněž 
věnována činnostem, které podporují 
inovace a výzkum v oblasti vyspělých a 
udržitelných technologií, jakož i v 
oblastech digitalizace a konektivity, pokud 
tato opatření přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

_________________ _________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) FST by měl být rovněž využíván na 
podporu investic do sociálních, 
vzdělávacích, zdravotnických a kulturních 
projektů, pod podmínkou, že vytváří nová 
pracovní místa, zejména v regionech, 
které jsou závislé na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a které jsou zasaženy 
strukturální transformací na 
nízkouhlíkové hospodářství účinně 
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využívající zdroje. Tyto investice by 
pomohly zajistit, aby lidé žijící 
v regionech, v nichž probíhá 
transformace, měli přístup k vysoce 
kvalitním veřejným službám a službám 
obecného zájmu, čímž by se podpořila 
sociálně spravedlivá transformace, která 
nikoho neopomíjí.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, včetně těch, kteří jsou 
postiženi energetickou chudobou, a těch, 
kteří jsou považováni za nejzranitelnější 
podle nařízení (EU) .../... [ESF+], by měl 
FST podporovat také zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikaci dotčených pracovníků s 
cílem pomoci jim připravit se na nové 
pracovní příležitosti a dosáhnout 
vyváženého zastoupení žen a mužů napříč 
odvětvími, jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce. 
Vytvoření čistého účinku na zaměstnanost 
s novými vysoce kvalitními pracovními 
místy by mělo být obecným cílem 
transformace v oblasti klimatu, 
mechanismu spravedlivé transformace i 
FST.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Aby se v rámci procesu spravedlivé 
transformace předešlo prohlubování 
nerovností, je zapotřebí uplatňovat 
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politiky a strategie podporující začlenění. 
Hlavní zásadou pro podporu z FST by 
měla být podpora sociální soudržnosti, 
přičemž by měla být prosazována rovnost 
žen a mužů a zlepšení podmínek pro 
migranty a uprchlíky, mladé i starší 
pracovníky a pracovníky s nízkou 
kvalifikací, aby nikdo nebyl opomenut.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění priorit 
financovaných z FST přispělo k podpoře 
a prosazování rovnosti žen a mužů 
v souladu s článkem 8 SFEU. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci a změnu postavení území 
zasažených transformací by FST měl 
podporovat produktivní investice do 
malých a středních podniků. Produktivní 
investice by měly být chápany jako 
investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a 
zaměstnanosti. V případě podniků jiných 
než malé a střední podniky by produktivní 
investice měly být podporovány pouze 
tehdy, pokud jsou nezbytné pro zmírnění 
ztrát pracovních míst v důsledku 
transformace, a to vytvořením nebo 
ochranou významného počtu pracovních 
míst, a pokud nevedou k přemístění nebo 
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podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

nevyplývají z přemístění podniku. 
Investice do stávajících průmyslových 
zařízení, včetně těch, které spadají pod 
unijní systém obchodování s emisemi, by 
měly být přípustné, pokud přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 a jsou výrazně 
nižší než příslušné referenční hodnoty 
zavedené pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a pokud 
vedou k ochraně významného počtu 
pracovních míst. Veškeré takové investice 
by měly být náležitě odůvodněny v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace a měly by být udržitelné a v 
souladu se zásadou „energetická účinnost 
v první řadě“. V zájmu ochrany integrity 
vnitřního trhu a politiky soudržnosti by 
podpora poskytovaná podnikům měla být v 
souladu s pravidly Unie v oblasti státní 
podpory podle článků 107 a 108 SFEU a 
zejména podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely všech kategorií uvedených 
v čl. 107 odst. 3 SFEU označeny jako 
podporované oblasti. Produktivní investice 
pro podniky by neměly narušovat 
hospodářskou soutěž mezi podniky.

_________________ _________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12a) Pravidla EU v oblasti státní 
podpory musí být pružná, mají-li regiony v 
procesu transformace přilákat soukromé 
investice. Při přípravě nových pokynů by 
proto Komise měla zohlednit rovněž 
problémy spojené se strukturálními 
změnami v dotčených regionech a zároveň 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
na vnitřním trhu. Pravidla státní podpory 
by měla všem regionům, které jsou 
příjemci pomoci prostřednictvím FST, 
umožnit účinně řešit hrozbu ztráty 
pracovních míst v rané fázi. V rámci 
platných pravidel by měla být umožněna 
dostatečná pružnost, a to bez ohledu na 
status podporovaných oblastí. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z 
EFRR a ESF+. Příslušné částky 
převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace.

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita a soudržnost, měly by členské 
státy v úzké spolupráci s místními a 
regionálními orgány a sociálními 
partnery přidělit zdroje FST jedné nebo 
několika specifickým prioritám v rámci 
programu podporovaného z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+) 
nebo Fondu soudržnosti. Podle článku 21a 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] mohou být zdroje FST na 
dobrovolném základě navýšeny o 
doplňkové financování z EFRR a ESF+, je-
li tato doplňkovost odůvodněná a není-li 
tím dotčeno dosažení cílů, pro které jsou 
EFRR a ESF+ přidělovány. Pokud je to 
odůvodněné na základě objektivních 
okolností, mohl by být případně připraven 
samostatný program FST.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a)  Částky převedené z EFRR a ESF+ 
by měly odpovídat typu operací 
stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Provádění zdrojů z FST by mělo 
minimalizovat administrativní zátěž a 
náklady pro příjemce finančních 
prostředků a pro všechny zúčastněné 
subjekty v souladu s opatřeními za účelem 
zjednodušení zavedenými nařízením 
(EU).../... [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu 
členské státy v úzké spolupráci se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracují územní plány 
spravedlivé transformace, v nichž bude 
proces transformace podrobně popsán v 
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v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být kromě toho v 
souladu s příslušnými územními 
strategiemi uvedenými v článku [23] 
nařízení (EU) .../... [nové nařízení o 
společných ustanoveních], včetně strategií 
inteligentní specializace (S3), 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu a evropského 
pilíře sociálních práv, s cílem vytvořit a 
provádět FST, což zahrnuje strategickou 
koordinaci místních, regionálních, 
celostátních a unijních snah o 
diverzifikaci regionálních ekonomik, a 
současně zajistit řádnou a spravedlivou 
transformaci.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Všechny členské státy by měly 
podpořit cíl Unie týkající se klimatické 
neutrality do roku 2050, aby ekologická 
transformace byla úspěšná. Členské státy, 
které se k plnění tohoto cíle nezavázaly, by 
měly mít pouze částečný přístup ke svým 
národním přídělům v rámci FST. V 
takovém případě by měly být 
upřednostňovány regiony v členských 
státech, které se zavázaly k plnění tohoto 
cíle.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, k posílení zaměstnanosti a 
prevenci poškozování životního prostředí, 
zejména pokud jde o přeměnu nebo 
uzavření zařízení zabývajících se výrobou 
fosilních paliv nebo jinými činnostmi s 
vysokými emisemi skleníkových plynů. 
Tato území by měla být přesně vymezena a 
měla by odpovídat větším jednotkám, 
například regionům úrovně NUTS 3, nebo 
být jejich součástí. Plány by měly 
obsahovat podrobné informace o výzvách a 
potřebách těchto území a stanovit typ 
potřebných operací takovým způsobem, 
aby byl zajištěn soudržný rozvoj 
hospodářských činností odolných vůči 
změně klimatu, které jsou zároveň 
slučitelné s transformací na klimatickou 
neutralitu a cíli Zelené dohody. Plány by 
měly obsahovat podrobné informace o 
synergiích a doplňkovosti s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu 
pro spravedlivou transformaci a případně 
i modernizačním fondem s cílem pokrýt 
zjištěné potřeby v oblasti rozvoje. Finanční 
podporu z FST by měly obdržet pouze 
investice v souladu s plány transformace. 
Územní plány spravedlivé transformace by 
měly být součástí programů 
(podporovaných, je-to to potřeba, z EFRR, 
ESF+, Fondu soudržnosti nebo případně z 
FST) schválených Komisí. Pokud o to 
členské státy požádají, měla by Komise 
poskytnout technickou pomoc, pokud 
nemají potřebnou správní kapacitu nebo 
se při vypracovávání územních plánů 
spravedlivé transformace potýkají s 
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obtížemi.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) S ohledem na obrovské úsilí, které 
musí malé a střední podniky vynaložit v 
boji proti důsledkům pandemie COVID-
19, by místní, regionální a celostátní 
orgány, podniky a další subjekty, které 
žádají o financování v rámci FST, měly 
mít podporu přímočarého, komplexního a 
snadno řízeného procesu podávání žádostí 
a podávání zpráv, který umožňuje cílenou 
podporu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zajistilo dosažení plánovaných cílů, měla 
by Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem stanovení vhodného 
finančního rámce pro FST by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby 
mohla stanovit roční rozpis dostupných 

(18) Za účelem stanovení vhodného 
finančního rámce pro FST by měly být 
Komisi svěřeny přenesené pravomoci, aby 
mohla stanovit roční rozpis dostupných 
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přídělů podle jednotlivých členských států 
v souladu s přílohou I.

přídělů podle jednotlivých členských států 
v souladu s přílohou I. .

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými a zeměpisnými problémy.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“. Investice by se měly zaměřit 
na zmírnění ztrát pracovních míst v 
důsledku transformace, a to podporou 
přeměny a vytváření nových pracovních 
míst.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
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zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 25 000 000 000 EUR v cenách 
roku 2018. Kromě toho může být finanční 
krytí pro FST dodatečně navýšeno o 
dobrovolné příspěvky členských států a o 
další zdroje v souladu s platným základním 
právním aktem, které kromě případů 
uvedených v čl. 21 odst. 2 písm. a) 
finančního nařízení představují vnější 
účelově vázané příjmy.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0,35% částky uvedené v prvním 
pododstavci se přidělí na technickou 
pomoc z podnětu Komise.

Minimální podíl ve výši 0,35 % částky 
uvedené v prvním pododstavci se přidělí na 
technickou pomoc z podnětu Komise s 
možností zvýšení tohoto podílu na žádost 
členského státu na základě konkrétní 
podoby územního plánu spravedlivé 
transformace.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, v němž 
stanoví roční rozpis zdrojů, včetně všech 
dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 
2, podle jednotlivých členských států v 
souladu s metodikou stanovenou v příloze 
I.

3. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 10 s cílem doplnit toto nařízení 
přijetím rozhodnutí, které stanoví roční 
rozpis zdrojů, včetně všech dodatečných 
zdrojů uvedených v odstavci 2, podle 
jednotlivých členských států v souladu s 
metodikou stanovenou v příloze I. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě členských států, které se dosud 
nezavázaly k unijnímu cíli dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050, je 
přístup k FTS omezen na jednu třetinu 
jejich vnitrostátního přídělu 
(„nezmrazená část“), přičemž zbývající 
dvě třetiny („zmrazená část“) budou 
zpřístupněny po přijetí tohoto závazku. V 
takovém případě mají regiony, které se 
zaváží k plnění uvedeného cíle, přednostní 
přístup ke zmrazené části vnitrostátního 
přídělu.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné 
zdroje uvedené v odstavci 2, které byly 
FST přiděleny v rozpočtu Unie nebo 
poskytnuty z jiných zdrojů, doplňkovou 
podporu z EFRR nebo ESF+.

vypouští se

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje z nástroje Evropské unie na 
podporu oživení
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v článku 2 nařízení 
(EU).../... [nařízení o společných 
ustanoveních] se v rámci FST provádějí 
částkou 30 000 000 000 EUR v cenách 
roku 2018 z částky uvedené v čl. 3 odst. 2 
písm. a) bodě vi) uvedeného nařízení a s 
výhradou čl. 4 odst. 3, 4 a 8 uvedeného 
nařízení.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato částka je považována za jiné zdroje 
ve smyslu čl. 3 odst. 2 a představuje vnější 
účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 
odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/10461a. 
Je dána k dispozici pro rozpočtový 
závazek v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst na roky 2021 až 2024 
navíc k celkovým zdrojům stanoveným v 
článku 3, a to takto:
– 2021: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024: 7 495 899 220 EUR;
____________________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
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1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1–
222).

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mimoto je ze zdrojů uvedených v prvním 
pododstavci uvolněna částka ve výši 15 
295 823 EUR v cenách roku 2018 na 
správní náklady.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Minimální podíl ve výši 0,35 % 
částky uvedené v prvním pododstavci se 
přidělí na technickou pomoc z podnětu 
Komise s možností zvýšení tohoto podílu 
na žádost členského státu na základě 
konkrétní podoby územního plánu 
spravedlivé transformace.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Roční rozpis částky uvedené v 
odstavci 1 podle jednotlivých členských 
států se zahrne do rozhodnutí Komise 
uvedeného v čl. 3 odst. 3 v souladu s 
metodikou stanovenou v příloze I.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 14 odst. 3 
finančního nařízení se na rozpočtové 
závazky na základě zdrojů uvedených v 
odstavci 1 použijí pravidla pro zrušení 
závazků stanovená v [hlavě VII kapitole 
IV] nařízení (EU) .../... [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Odchylně od 
čl. 12 odst. 4 písm. c) finančního nařízení 
se tyto zdroje nepoužijí pro následný 
program nebo akci.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7. Zdroje FST jsou doplňkové a 
nenahrazují činnosti podporované z 
EFRR, ESF+ nebo jiných programů 
Unie.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 

a) produktivní a udržitelné investice 
zejména do malých a středních podniků a 
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podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

začínajících podniků, které vedou k 
vytváření důstojných a udržitelných 
pracovních míst, hospodářské diverzifikaci 
a přeměně;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků, do diverzifikace již založených 
podniků nebo do alternativních 
udržitelných hospodářských činností, 
mimo jiné prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

c) investice do výzkumu a inovací, a 
to i ve výzkumných institucích a na 
univerzitách, a podpora přenosu a 
přijímání pokročilých technologií;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) investice určené na podporu 
dopravních systémů, které by zlepšily 
městskou mobilitu a zvýšily její 
udržitelnost, a to i díky využívání 
inteligentních technologických řešení;

Pozměňovací návrh 49
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice – zejména pokud jsou 
opatření na straně poptávky nedostatečná 
– do zavádění technologií a infrastruktur 
pro cenově dostupnou čistou a udržitelnou 
energii, do snižování závislosti na uhlíkově 
náročné energii a energetické chudoby, 
do snižování emisí skleníkových plynů, 
včetně investic do udržitelné dopravy a 
infrastruktury, mimo jiné skrze podporu 
elektrifikace a používání biopaliv, a 
investic do cílených opatření pro zajištění 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice do energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů, včetně investic do 
dálkového vytápění;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, včetně 
vysokorychlostních sítí, jako jsou kabely z 
optických vláken pro jednotlivé 
domácnosti v ostrovních, odlehlých, 
venkovských a řídce osídlených oblastech; 

Pozměňovací návrh 52
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy 
a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy 
a projektů pro nové využití při současném 
zajištění souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do sociální infrastruktury 
a rozvoje veřejných služeb obecného 
zájmu;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání, zejména osob s nedostatečně 
využitou či nízkou úrovní vzdělání;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) aktivní trh práce a politika v 
oblasti dovedností zaměřená na budoucí 
odvětví a zaměstnanost a také pomoc 
uchazečům o zaměstnání při hledání 
zaměstnání;
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů 
o zaměstnání, přičemž je zajištěn rovný 
přístup a rovnost žen a mužů;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Kromě toho může FST ve všech 
kategoriích uvedených v čl. 107 odst. 3 
SFEU podporovat produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416;

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 
651/201416, s výjimkou podniků, které 
mohou získat podporu na ekologické 
investice, novou technologii a 
infrastrukturu, které mohou přispět ke 
snížení emisí plynů, k energetické 
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účinnosti nebo produkci energie z 
obnovitelných zdrojů;

_____________________ _______________________
16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou alespoň 
dvě širokopásmové sítě rovnocenné 
kategorie.

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou alespoň 
dvě širokopásmové sítě rovnocenné 
kategorie. Toto vyloučení se nevztahuje na 
ostrovní, odlehlé a řídce osídlené oblasti, 
u nichž je nutné, aby k jednotlivým 
domácnostem dosáhla nová individuální 
vysokorychlostní infrastruktura.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více 
priorit v rámci programu.

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jedné či 
více priorit v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), 
Evropského sociálního fondu plus (dále 
jen „ESF+“) nebo Fondu soudržnosti, 
nebo jednoho či více specifických 
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programů, pokud to objektivní okolnosti 
odůvodňují.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plánování zdrojů FST je v souladu s 
článkem [6] nařízení (EU) .../... [nové 
nařízení o společných ustanoveních] a 
zajišťuje přímé zapojení orgánů cílových 
území na úrovni NUTS 2 nebo NUTS 3, 
zejména prostřednictvím přidělování 
zdrojů pomocí regionálních programů, 
pokud jsou takové programy zavedeny, 
nebo prostřednictvím využívání 
integrovaných územních nástrojů 
stanovených v článcích [22 až 28] 
nařízení (EU).../... [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu a s 
příslušnými existujícími regionálními a 
místními strategiemi.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
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Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST odpovídá alespoň 
1,5násobku částky podpory z FST na tuto 
prioritu, avšak nepřesáhne trojnásobek 
této částky.

2. Priorita či priority FST mohou 
zahrnovat zdroje FST, které se skládají z 
úplného nebo částečného přídělu FST pro 
členské státy a zdrojů převedených na 
dobrovolném základě v souladu s článkem 
[21a] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Celková částka 
zdrojů z EFRR a ESF+ dobrovolně 
převedených na prioritu FST neohrozí 
dostatečné financování priorit podle 
EFRR a ESF+. Převedené příspěvky 
nepřesáhnou 20 % zdrojů původně 
přidělených členskému státu na EFRR a 
ESF+ a nepřesáhnou 60 % částky 
podpory z priority FST.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

1. Členské státy v plném souladu se 
zásadou partnerství se všemi příslušnými 
orgány a sociálními partnery, zejména na 
místní a regionální úrovni dotčených 
území, připraví v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) .../... [nové nařízení o 
společných ustanoveních] jeden nebo více 
územních plánů spravedlivé transformace, 
které se vztahují na jedno či více dotčených 
území, které mohou být jen částí nebo 
odpovídat celé úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Tato území jsou nejvíce 
postižena hospodářskými a sociálními 
dopady a dopady na trh práce 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
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ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby a využívání fosilních 
paliv a nutnost transformace výrobních 
procesů průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů. K 
určení cílových oblastí a k vymezení 
rozdělení finančních prostředků mezi ně 
se použijí objektivní a transparentní 
kritéria. Pokud o to některý členský stát 
požádá, poskytne Komise při 
vypracovávání územních plánů 
spravedlivé transformace technickou 
pomoc.

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev, se kterými se v 
souvislosti s přechodem na plně 
obnovitelnou a klimaticky neutrální 
ekonomiku efektivně využívající zdroje a 
energii potýkají nejvíce postižená území, 
včetně sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu, a vedlejších 
přínosů této transformace, zejména pokud 
jde o zdraví a dobré životní podmínky, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
potenciálu vytváření pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

Pozměňovací návrh 66
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, 
hospodářských a environmentálních 
dopadů transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení výzev a příležitostí, které 
se v souvislosti s přechodem na plně 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku efektivně využívající 
zdroje a energii objevují v sociální, 
hospodářské a environmentální oblasti s 
podrobným seznamem plánovaných 
činností;

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a případně s 
modernizačním fondem s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby na území, na 
něž se dotyčný plán vztahuje.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
všichni příslušní partneři v souladu s 
článkem [6] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] a příslušné 
zúčastněné subjekty na zeměpisné úrovni 
dotčených území uvedených v odstavci 1 
tohoto článku, a to na základě přístupu 
zdola nahoru.
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Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
 Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, přičemž pokud možno 
definují rámec priorit a postupů 
provádění, s vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv a se stávajícími 
regionálními a místními strategiemi.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 4 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3 a čl. 8 
odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
8 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
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věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 vstoupí v 
platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 2 miliardy EUR. Částky 
přesahující 2 miliardy EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 20 % celkového přídělu 
z FST. Částky přesahující prahovou 
hodnotu ve výši 20 % se přerozdělí úměrně 
k přídělům všech ostatních členských států. 
Podíly členských států jsou odpovídajícím 
způsobem přepočítány;

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b a (nové)



PE648.609v04-00 74/328 RR\1210220CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dvě třetiny vnitrostátního přídělu 
jsou podmíněny tím, že členský stát 
potvrdí cíl Unie, kterým je dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality, a zaváže 
se k jeho plnění. Tato částka bude vložena 
do rezervy, dokud dotčený členský stát 
nepřijme uvedený závazek. V takovém 
případě získají regiony dotčeného 
členského státu, které potvrdí cíl Unie 
spočívající v dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050 a zaváží se k jeho 
plnění, přednostní přístup k finančním 
prostředkům.
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24.6.2020

STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Zpravodajka: Henrike Hahn

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody s cílem 
udržet nárůst globální teploty pod hranicí 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí, dodržování evropského pilíře 
sociálních práv a plnění cílů OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické a sociální cíle. Toto nařízení 
provádí jednu z priorit stanovených ve 
sdělení o Zelené dohodě pro Evropu (dále 
jen „Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
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transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem řešit 
hospodářské, sociální a regionální výzvy a 
příležitosti, jakož i výzvy a příležitosti 
spojené s energetickou udržitelností a 
bezpečností a s cenovou dostupností 
energie, které souvisejí s transformací, 
realizovanou nejpozději do roku 2050, na 
udržitelné, klimaticky neutrální a plně 
oběhové hospodářství odolné vůči změnám 
klimatu a účinně využívající zdroje, jež 
nebude produkovat žádné čisté emise 
skleníkových plynů a současně bude 
usilovat o zabránění nepříznivým 
dopadům na lidské zdraví a životní 
prostředí souvisejícím mj. se zhoršováním 
stavu biologické rozmanitosti a 
ekosystémů, nadměrnou spotřebou zdrojů, 
znečištěním ovzduší, chemickým 
znečištěním a odpady.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 

(2) Transformace, nejpozději do roku 
2050, na udržitelné, klimaticky neutrální a 
plně oběhové hospodářství, které je odolné 
vůči změnám klimatu a účinně využívá 
zdroje, je jedním z nejdůležitějších 
politických cílů Unie a vyžádá si značné 
nové investice, zejména do nových a 
inovačních technologií. Dne 12. prosince 
2019 schválila Evropská rada v souladu s 
cíli Pařížské dohody novou Zelenou 
dohodu pro Evropu a cíl dosáhnout do 
roku 2050 klimaticky neutrální Unie. 
Evropský parlament dne 17. dubna 2020 
zdůraznil, že cílem klimatické neutrality 
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Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

by se měly řídit i politické reakce v boji 
proti pandemii COVID-19 a jejím 
důsledkům a že strategie Zelené dohody 
pro Evropu by měla být ústředním bodem 
oživení a obnovy evropského hospodářství. 
I když boj proti změně klimatu a 
zhoršování stavu životního prostředí 
přinese v dlouhodobém horizontu prospěch 
všem a ve střednědobém horizontu 
příležitosti a výzvy pro všechny, ne 
všechny regiony a členské státy začínají s 
transformací ze stejné výchozí pozice a ne 
všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou v současnosti silně závislé na 
fosilních palivech nebo na odvětvích s 
vysokými emisemi skleníkových plynů či 
vyrábějí produkty, jež se neslučují s cílem 
dosáhnout klimatické neutrality. Tato 
situace může nejen ohrozit transformaci v 
Unii související s klimatickými 
opatřeními, ale může také vést k rostoucí 
nerovnosti mezi regiony, což narušuje 
plnění cílů v oblasti sociální, hospodářské a 
územní soudržnosti. Členským státům by 
měly být poskytnuty nezbytné prostředky, 
jež jim umožní dosáhnout cílů Unie v 
oblasti uhlíkové neutrality a zabránit 
zaostávání regionů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být spravedlivá a sociálně inkluzivní 
a přispívat k vytváření důstojných a 
kvalitních pracovních míst, vymýcení 
chudoby a k udržitelnému rozvoji Unie a 
současně bojovat proti nezaměstnanosti, 
sociální marginalizaci a hospodářskému 
útlumu v nejexponovanějších regionech 
při zohlednění výzev v oblasti energetické 



PE648.609v04-00 80/328 RR\1210220CS.docx

CS

významnou úlohu rozpočet Unie. udržitelnosti, energetické bezpečnosti a 
cenové dostupnosti energie. Proto musí 
Unie i členské státy od samého počátku 
brát v úvahu hospodářské, 
environmentální, sociální a regionální 
dopady transformace a využít všechny 
možné nástroje k usnadnění nezbytných 
strukturálních změn a ke zmírnění jejích 
nepříznivých důsledků pro dotčené 
pracovníky a další zúčastněné strany, 
které jsou transformací zvláště postiženy. 
V tomto ohledu by měl významnou úlohu 
hrát rozpočet Unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Očekává se, že do roku 2030 
povede transformace v Unii k vytvoření 
1,2 milionu pracovních míst vedle 12 
milionů nových pracovních míst, jejichž 
vytvoření se odhadovalo již dříve. Podle 
odhadů Komise1a může být díky zavedení 
technologií čisté energie v uhelných 
regionech, ve kterých v současné době 
existuje více než 200 000 pracovních míst, 
jež přímo souvisejí s činností spojenou s 
uhlím, do roku 2030 vytvořeno až 315 000 
pracovních míst, přičemž do roku 2050 by 
toto číslo mohlo být vyšší než 460 000. 
Uhelné regiony samotné by mohly zajistit 
60 % plánovaného zavedení technologie 
čisté energie potřebné k dosažení 
ambiciózních cílů uhlíkové neutrality. 
Rozvoji projektů v oblasti čisté energie v 
uhelných regionech navíc napomáhá 
dostupnost infrastruktury a pozemků, 
přítomnost již vyškoleného personálu s 
kvalifikací v oblasti elektroinženýrství a 
strojírenství, což jsou oblasti zvláště 
vhodné pro opětovné zaměstnání v odvětví 
obnovitelných zdrojů energie, a již 
existující průmyslové dědictví.
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__________________
1a Evropská komise, Společné výzkumné 
středisko, Clean energies technologies in 
coal regions: opportunities for jobs and 
growth (Technologie čisté energie v 
uhelných regionech: příležitosti pro 
zaměstnanost a růst), 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, neměl by být 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci považován za samostatný 
nástroj financování, ale měl by doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027, 
zejména s přihlédnutím k sociálně-
ekonomickým a environmentálním 
dopadům na pracovníky a komunity 
nejvíce postižené transformací ze 
současné závislosti na uhlí a uhlíku. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních, hospodářských a 
regionálních důsledků transformace Unie 
směrem ke klimatické neutralitě a k 
dosažení všech dalších environmentálních 
cílů Unie, přičemž přispěje k silné a 
udržitelné ekonomice s pracovními místy, 
která budou schopna zajistit důstojnou 
životní úroveň a pozitivní dopady na 
veřejné zdraví.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. FST by měl 
usilovat o rozvíjení součinnosti a 
doplňkovosti s ostatními pilíři 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci s cílem zajistit, aby všechny 
tři pilíře usilovaly o stejné cíle. Neměl by 
vytěsňovat investice ze soukromého 
sektoru, jež budou usnadňovány 
prostřednictvím mechanismu pro 
spravedlivou transformaci. Měl by 
podporovat zastřešující cíle Zelené dohody 
pro Evropu a být v souladu s rámcem pro 
udržitelné činnosti stanoveným v nařízení 
(EU) .../... [nařízení o taxonomii EU] s 
cílem řešit problémy v oblasti klimatu a 
životního prostředí a zároveň nikoho 
neopomíjet. Cílem tohoto fondu je řešit 
výzvy a příležitosti spojené s klimatickou 
transformací prostřednictvím poskytování 
cílených investic do postižených regionů 
se zvláštním zaměřením na udržitelné 
hospodářské činnosti, dále zajištěním 
zavádění nových a inovačních 
udržitelných projektů a podporou nejvíce 
postižených území, pracovníků a 
dotčených místních komunit s cílem 
přizpůsobit jejich průmyslové a 
hospodářské struktury a současně obnovit 
dlouhodobou konkurenceschopnost 
regionů, jakož i posílit sociální a 
hospodářskou soudržnost. V souladu se 
specifickým cílem FST by opatření 
podporovaná z FST měla přímo přispět k 
usnadnění a podpoře procesu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a tím, že umožní vytváření 
nových pracovních příležitostí, mimo jiné 
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prostřednictvím včasných konzultací 
všech příslušných zúčastněných stran. To 
se odráží ve specifickém cíli FST, který je 
stanoven na stejné úrovni a uveden spolu s 
cíli politiky stanovenými v článku [4] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních]. Příjemci prostředků z FST 
by měli dodržovat základní hodnoty Unie 
zakotvené ve Smlouvách.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu, splnit cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a dodržovat 
evropský pilíř sociálních práv 
a k ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit alespoň 
25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje, které členské 
státy dobrovolně převedou z EFRR a ESF+ 
na základě rozvojových potřeb zjištěných 
na regionální a místní úrovni v rámci 
vnitrostátních plánů spravedlivé 
transformace, přispějí k dosažení tohoto 
cíle.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 

(7) Zdroje z FST by měly být 
adekvátní a úměrné jeho ambiciózním 
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soudržnosti. cílům a doplnit zdroje dostupné v rámci 
politiky soudržnosti, v žádném případě by 
však neměly tyto investice nahrazovat a 
vést ke škrtům nebo povinným převodům z 
jiných fondů Unie, na něž se vztahuje 
nařízení (EU) .../... [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Na základě 
pokynů Evropské investiční banky by 
mělo být u projektů podporovaných z FST 
umožněno financování až do výše 75 % 
(nebo více v případě závažného 
hospodářského útlumu) předpokládaných 
výdajů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Fond by měl být financován z 
posíleného VFR na období 2021–2027 a 
po provedení předběžného posouzení 
dopadu také z dodatečných nových zdrojů, 
které by mohly vzniknout díky zavedení 
nových zdrojů Unie, jako jsou mimo jiné 
daně z podniků, digitálních technologií, 
financí, plastů, uhlíku a příjmů ze 
systémů obchodování s emisemi;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 

(8) Transformace na udržitelnou a 
klimaticky neutrální ekonomiku je pro 
všechny členské státy jak výzvou, tak 
příležitostí lépe reagovat na budoucí krize 
a dosáhnout ekonomické a sociální 
prosperity v mezích naší planety. 
Transformace bude obzvláště náročná pro 
ty členské státy, jež jsou silně závislé na 
fosilních palivech nebo průmyslových 
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neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

činnostech náročných na emise 
skleníkových plynů nebo vyrábějících 
produkty neslučitelné s cílem dosažení 
klimatické neutrality, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky.Je třeba 
nezapomenout na žádné území ani 
občana. Proto by měl být FST otevřený 
všem členským státům, ale při rozdělování 
jeho finančních prostředků by měly být 
zohledněny potřeby členských států a 
jejich schopnost financovat nezbytné 
investice s cílem umožnit, usnadnit a 
urychlit transformaci směrem ke 
klimatické neutralitě a udržitelné Evropě.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byl pro FST stanoven 
přiměřený finanční rámec, měla by Komise 
na základě objektivních kritérií stanovit 
roční rozpis dostupných přídělů podle 
jednotlivých členských států v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst.

(9) Aby byl pro FST stanoven 
přiměřený finanční rámec, měla by Komise 
na základě objektivních kritérií stanovit 
roční rozpis dostupných přídělů podle 
jednotlivých členských států v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst. Komise 
by rovněž měla zveřejňovat veškeré 
příslušné statistické údaje a informace, 
aby bylo možné lépe porozumět klíči pro 
rozdělování prostředků mezi členské státy 
a vyhodnocovat jej.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
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činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování cílů a priorit Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí a měly by být 
v souladu s rámcem Unie pro udržitelné 
činnosti stanoveném v nařízení (EU) .../... 
[nařízení o taxonomii EU] Seznam 
investic by měl upřednostňovat ty 
investice, které podporují občany, 
pracovníky, komunity a místní ekonomiky 
a jsou ze střednědobého a dlouhodobého 
hlediska udržitelné a zcela v souladu s cíli 
Zelené dohody pro Evropu, Pařížské 
dohody a evropského pilíře sociálních 
práv. Financované projekty by měly 
přispívat k transformaci na udržitelné, 
klimaticky neutrální a plně oběhové 
hospodářství, které je odolné vůči změně 
klimatu a účinně využívá zdroje, přičemž 
by neměly poškozovat žádné z 
environmentálních cílů Unie a měly by 
podporovat cíl obnovy dlouhodobé 
konkurenceschopnosti postižených 
regionů. V upadajících odvětvích, jako je 
výroba energie založená na fosilních 
palivech nebo těžební činnosti spojené s 
těmito pevnými fosilní palivy, by měla být 
podpora vázána na postupné ukončování 
činnosti a odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti, přičemž bude zajištěna 
účinná spolupráce se všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami, aby bylo možné 
stanovit pro tato opatření vyvážený, avšak 
ambiciózní časový rámec. Pokud jde o 
transformaci hospodářských odvětví s 
vysokými úrovněmi emisí skleníkových 
plynů, měly by být v souladu s 
klimatickými cíli EU do roku 2030 a 
klimatickou neutralitou EU nejpozději do 
roku 2050 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
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k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a usnadní ji.

__________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“ (COM(2018) 773 
final).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) Jedním ze základních cílů FST 
je zajištění udržitelných pracovních 
příležitostí pro pracovníky a území, 
kterých se dotýká transformace na 
klimatickou neutralitu. V zájmu ochrany 
občanů a zaměstnanců, kteří jsou při 
transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také odbornou přípravu, rozvoj nových 
dovedností, zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci dotčených pracovníků a 
uchazečů o zaměstnání s cílem pomoci 
jim rekvalifikovat se a připravit se na nové 
udržitelné pracovní příležitosti, jakož i 
poskytovat uchazečům o zaměstnání 
pomoc při hledání zaměstnání a jejich 
aktivním začleňování na trh práce s 
přihlédnutím k potřebě zajistit rovné 
příležitosti pro všechny a dosáhnout 
genderové vyváženosti napříč odvětvími.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pandemie COVID-19 a její účinky 
na zdraví a hospodářství ovlivnily Unii a 
priority Komise. Krize COVID-19 rovněž 
poukázala na provázanost ekosystémů s 
naším hospodářstvím, jakož i na velkou 
závislost hospodářského systému Unie na 
dlouhých dodavatelských řetězcích. To 
posílilo význam FST, jakož i nutnost 
vyčlenit odpovídající zdroje na řešení 
výzev spojených s dosažením 
transformace na udržitelné a plně 
oběhové hospodářství a posílením 
odolnosti ekonomik Unie, zejména v 
nejpostiženějších regionech. Přidělování 
prostředků z FST a fondů soudržnosti by 
mělo zabránit prohlubování nerovností 
mezi členskými státy po skončení 
koronavirové krize. Návrh o FST 
pozměněný Komisí zvyšuje objem 
prostředků ve Fondu pro spravedlivou 
transformaci na více než 40 miliard EUR.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění priorit 
financovaných z FST přispělo k 
dodržování a prosazování rovnosti žen a 
mužů v souladu s článkem 8 SFEU. Je 
třeba zajistit včasné a důsledné 
zohledňování cílů v oblasti rovnosti žen a 
mužů a ekonomické nezávislosti žen na 
všech úrovních a ve všech fázích přípravy, 
monitorování, provádění a hodnocení 
operačních programů.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice 
by měly být chápany jako investice do 
fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv 
podniků za účelem výroby zboží nebo 
poskytování služeb, čímž přispějí k tvorbě 
hrubého kapitálu a zaměstnanosti. V 
případě podniků jiných než malé a střední 
podniky by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci a přeměnu území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
udržitelné a produktivní investice, přičemž 
se zaměří na malé a střední podniky, 
mikropodniky a podnikatele, sociální 
podniky a družstva s cílem napomoci jim 
se změnou jejich podnikatelských aktivit a 
vytvářením nových příležitostí. 
Produktivní investice by měly být chápany 
jako investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu, 
rozšiřování a udržitelné zaměstnanosti. 
Udržitelné investice by měly být chápány 
jako investice ve smyslu čl. 2 bodu 17 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/208813a. V případě podniků 
jiných než malé a střední podniky by 
udržitelné a produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Měl by být zaveden 
mechanismus pro screening udržitelnosti, 
aby bylo možné určit, zda mají nějaké 
škodlivé environmentální, klimatické nebo 
sociální dopady. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
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byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti a zabránění 
narušování hospodářské soutěže mezi 
podniky by podpora poskytovaná 
podnikům měla být v souladu s pravidly 
Unie v oblasti státní podpory podle článků 
107 a 108 SFEU a zejména podpora 
produktivních investic uskutečňovaných 
jinými než malými a středními podniky by 
měla být omezena na podniky nacházející 
se v oblastech, které byly pro účely čl. 107 
odst. 3 písm. a) a c) SFEU označeny jako 
podporované oblasti. FST by měl usilovat 
o podporu pouze těch investic 
souvisejících s transformací na 
klimatickou neutralitu, které jsou ve 
středně až dlouhodobém výhledu 
ekonomicky životaschopné a přinášejí 
dotčenému území přidanou hodnotu. 
Komise a členské státy by měly 
životaschopnost investic realizovaných z 
FST průběžně sledovat.

__________________ __________________
13a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 
2019 o zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností v odvětví 
finančních služeb (Úř. věst. L 317, 
9.12.2019, s. 1). 

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a)  S cílem zajistit, aby se fond 
nepoužíval k úhradě nákladů 
souvisejících s nápravou škod na životním 
prostředí, na něž se vztahuje odpovědnost 
podniku za životní prostředí, měla by se 
podpora investic souvisejících s obnovou, 
změnou účelu a dekontaminací lokalit, 
rekultivací půdy a obnovou ekosystémů 
umožnit pouze tehdy, není-li možné 
přivést žádný podnik k právní 
odpovědnosti za financování takových 
činností v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“ zakotvenou v článku 
191 SFEU.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita a soudržnost, mělo by být 
možné vypracovat samostatný program 
FST nebo přidělit zdroje FST jedné nebo 
několika specifickým prioritám v rámci 
programu podporovaného z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+) 
nebo Fondu soudržnosti. Podle článku 21a 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] mohou být zdroje FST 
dobrovolně navýšeny o doplňkové 
financování z EFRR a ESF+. Příslušné 
částky převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace. FST by měl být zprovozněn 
co nejrychleji, aby bylo možné podpořit 
přechodové regiony, zejména v souvislosti 
s krizí COVID-19. Komise by měla zajistit 
hladké fungování příslušných 
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administrativních postupů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území a měřitelná podle tohoto provádění, 
na základě cílů i ukazatelů výstupů a 
výsledků a účinného monitorování, s 
cílem dosáhnout klimaticky neutrální 
ekonomiky. V tomto ohledu by členské 
státy měly ve spolupráci s příslušnými 
regionálními a místními orgány a v úzké 
spolupráci se všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami, hospodářskými a 
sociálními partnery, zástupci občanské 
společnosti, odborníky, vzdělávacími a 
výzkumnými institucemi, zaměstnavateli, 
včetně těch, kteří působí v dotčených 
odvětvích průmyslu, skupinami 
pracovníků a komunitními organizacemi 
a dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami na místní a regionální úrovni 
a s podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích. Aby byla zajištěna účinná, 
inkluzivní a spravedlivá strategie 
transformace, měli by být všechny 
příslušné zúčastněné strany a partneři 
plně zapojeni do všech fází přípravy, 
vývoje, provádění a hodnocení programů 
FST a měli by mít nejlepší podmínky pro 
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to, aby se mohli účinně zapojit do výběru 
a provádění financovaných projektů a 
operací. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky nejpozději do roku 2050, 
zejména pokud jde o přeměnu nebo 
uzavření zařízení zabývajících se výrobou 
fosilních paliv nebo jinými činnostmi s 
vysokými emisemi skleníkových plynů 
nebo výrobou produktů ovlivněných 
transformací, a to za současné ochrany 
dotčených pracovníků a rozšiřování 
pracovních příležitostí na dotčených 
územích s cílem zabránit sociálnímu 
vyloučení. Tato území by měla být přesně 
vymezena a měla by odpovídat regionům 
úrovně NUTS 3 nebo být jejich součástí. 
Plány by měly obsahovat podrobné 
informace o výzvách, potřebách a 
příležitostech těchto území a stanovit typ 
potřebných operací takovým způsobem, 
aby byl zajištěn soudržný rozvoj 
hospodářských činností odolných vůči 
změně klimatu, které jsou zároveň 
slučitelné s transformací na klimatickou 
neutralitu a cíli Zelené dohody, Pařížské 
dohody a evropského pilíře sociálních 
práv. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace, které nevedou k blokačním 
účinkům nebo uvízlým aktivům. Územní 
plány spravedlivé transformace by měly 
být součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
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případně z FST) schválených Komisí.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhovou 
ekonomiku nejpozději do roku 2050 
potýkají s hospodářskou a sociální 
transformací, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států. Je to 
na jedné straně způsobeno zejména rozdíly 
v úrovni rozvoje a zaměstnanosti různých 
území a zaostáváním nejvíce 
znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Amendment 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit občany, 
hospodářskou činnost a území čelící 
výzvám souvisejícím s energetickou 
udržitelností, energetickou bezpečností a 
cenovou dostupností energie během 
procesu transformace, na jehož základě má 
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být nejpozději do roku 2050 1a vytvořeno 
spravedlivé udržitelné, klimaticky 
neutrální a plně oběhové hospodářství 
Unie, které je odolné vůči klimatu a 
účinně využívá zdroje. FST podporuje 
dlouhodobou konkurenceschopnost a 
sociální a regionální soudržnost těchto 
území.
____________
1a Výraz „nejpozději“ by se měl použít 
pokaždé, kdy je zmíněn rok 2050 (v celém 
znění).

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V nařízení se stanoví specifický cíl 
FST, jeho zeměpisné pokrytí a zdroje, 
rozsah jeho podpory s ohledem na cíl 
Investice pro zaměstnanost a růst uvedený 
v [čl. 4 odst. 2 písm. a)] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
jakož i zvláštní ustanovení pro plánování 
programu a ukazatele nezbytné pro 
monitorování.

2. V nařízení se stanoví specifický cíl 
FST, jeho zeměpisné pokrytí a zdroje, 
rozsah jeho podpory s ohledem na cíl 
Investice pro zaměstnanost a růst uvedený 
v [čl. 4 odst. 2 písm. a)] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
jakož i zvláštní ustanovení pro plánování 
programu, transparentní kritéria i 
ukazatele udržitelnosti nezbytné pro 
monitorování.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 

V souladu s politickými cíli stanovenými v 
čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních] přispívá FST k 
jedinému specifickému cíli „umožnit 
regionům, obcím, hospodářským 
subjektům, zaměstnancům a lidem řešit 
sociální, hospodářské, regionální a 
environmentální dopady transformace na 
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ekonomiku“. udržitelnou a klimaticky neutrální 
ekonomiku“  spolu s evropským pilířem 
sociálních práv, cíli udržitelného rozvoje 
OSN a cíli Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech.

1. FST podporuje spravedlivou 
transformaci pro všechny a cíl Investice 
pro zaměstnanost a udržitelný růst ve 
všech členských státech, a to a primárně v 
regionech, které jsou silně závislé na těžbě 
a spalování černého a hnědého uhlí, s 
výhradou článků 1 a 2. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Nové zdroje pro FST v rámci cíle Investice 
pro zaměstnanost a růst, které jsou k 
dispozici pro rozpočtový závazek na 
období 2021–2027, činí nejméně 40 mld. 
EUR v cenách roku 2018. Tyto zdroje 
nebudou převedeny z přídělů z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení (EU) .../... [nové 
nařízení o společných ustanoveních], 
zejména z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu (ESF+) nebo 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV). S výhradou 
předem vypracovaného posouzení dopadů 
bude FST v co nejvyšší možné míře 
navýšen o dodatečné vlastní zdroje 
vyčleněné z rozpočtu Unie, včetně nových 
případných poplatků, a o další zdroje v 
souladu s platným základním právním 
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aktem.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely plánování a následného začlenění 
do rozpočtu Unie jsou částky uvedené v 
prvním pododstavci indexovány sazbou 
2 % ročně.

Pro účely plánování a následného začlenění 
do rozpočtu Unie jsou částky uvedené v 
prvním pododstavci každoročně 
indexovány podle inflace v Unii.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, v němž 
stanoví roční rozpis zdrojů, včetně všech 
dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 
2, podle jednotlivých členských států v 
souladu s metodikou stanovenou v příloze 
I.

3. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci rozhodnutí, v 
němž stanoví roční rozpis zdrojů, včetně 
všech dodatečných zdrojů uvedených v 
odstavci 2, podle jednotlivých členských 
států v souladu s metodikou stanovenou v 
příloze I.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7. Příjemci prostředků z FST 
dodržují základní hodnoty zakotvené ve 
Smlouvách Unie.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

a) produktivní a udržitelné investice 
do malých a středních podniků, včetně 
začínajících podniků, rozvíjejících se 
podniků, mikropodniků a podnikatelů, 
sociálních podniků, regionálních a 
místních podniků ve veřejném vlastnictví a 
družstev;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků a rozšiřování stávajících podniků, 
mimo jiné těch, které se soustředí na 
podporu energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie, nebo 
prostřednictvím místních a regionálních 
podnikatelských inkubátorů, kolokačních 
systémů a poradenských služeb s 
významem pro klimatickou transformaci;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

c) udržitelné investice do výzkumu a 
inovací, a to i prostřednictvím vysokých 
škol a výzkumných center, a podpora 
přenosu a adaptace pokročilých 
technologií způsobilých k uvedení na trh;
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
sociální infrastruktury pro cenově 
dostupnou a udržitelnou energii, investice 
do snižování energetické chudoby a 
znečištění ovzduší, investice do snižování 
emisí skleníkových plynů (včetně investic 
do udržitelné mobility a dekarbonizace 
odvětví dopravy), energetické účinnosti 
(včetně dekarbonizace budov), 
infrastruktury pro dobíjení elektromobilů 
a energie z obnovitelných zdrojů (včetně 
investic do dálkového vytápění a 
technologií skladování), energetických 
soustav, jako jsou inteligentní sítě a tzv. 
supersítě, a investice do přeshraničního 
propojení elektrických sítí;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, zejména v odlehlých 
a venkovských oblastech;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do zavádění technologií a 
infrastruktury pro cenově dostupnou 
čistou a inteligentní mobilitu, včetně 
investic do železničního propojení, která 
by přispívala ke snižování emisí 



PE648.609v04-00 100/328 RR\1210220CS.docx

CS

skleníkových plynů a k diverzifikaci řešení 
v oblasti mobility;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy, nového využití 
a dekontaminace lokalit a opuštěných a 
chátrajících průmyslových pozemků nebo 
objektů, obnovy půdy a ekosystémů, aby 
mimo jiné fungovaly jako propady uhlíku, 
a projektů pro nové využití, s výjimkou 
preventivních a nápravných opatření 
vyplývajících z právních předpisů Unie a 
vnitrostátních právních předpisů 
týkajících se environmentálních závazků, 
v souladu s uplatňováním zásady 
„znečišťovatel platí“ zakotvené v článku 
191 SFEU;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;

g) investice do zachování, ochrany a 
obnovy biologické rozmanitosti a 
přírodních stanovišť, a to i 
prostřednictvím investic do zeleného 
cestovního ruchu v přechodovém regionu;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) odborné vzdělávání, zvyšování 
kvalifikace, rozvoj nových dovedností a 
rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
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zaměstnání, včetně poradenství, s 
důrazem na rovnost žen a mužů, s cílem 
zajistit, aby mohli využívat dlouhodobých 
a kvalitních pracovních příležitostí v 
odvětvích orientovaných na budoucnost, 
jež přímo přispívají k udržitelnému, 
klimaticky neutrálnímu hospodářství, 
nebo v pečovatelských službách a 
nezbytném veřejném sektoru; 

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání, zejména s důrazem na rovnost 
žen a mužů;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) veškerá další specifická činnost 
dohodnutá mezi příslušnými místními a 
regionálními orgány na dotčeném území, 
členským státem a Komisí, která je v 
souladu s místními strategiemi rozvoje a 
přispívá k transformaci směrem k 
hospodářství Unie neutrálnímu z hlediska 
emisí nejpozději do roku 2050;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) technická pomoc. k) technická pomoc a poradenské 
služby, včetně za účelem přípravy 
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podpůrných a  podkladových dokumentů 
a analýz pro investice a inkubátory na 
místní a celostátní úrovni a „projektové 
jesle“ spojující investory a realizátory 
projektů;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 
2 písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé 
transformace.

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU a 
v souladu s pravidly Unie v oblasti státní 
podpory podle článků 107 a 108 SFEU 
podporovat produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků za 
předpokladu, že:

i) tyto investice jsou předmětem 
screeningu udržitelnosti, aby bylo možné 
určit, zda mají nějaké škodlivé dopady na 
životní prostředí a klima nebo sociální 
dopady. Za tímto účelem poskytnou 
podniky spolehlivé informace podle 
předlohy vytvořené Komisí;
ii) tyto investice označily přechodové 
regiony za klíčové a byly schváleny jako 
součást územního plánu spravedlivé 
transformace na základě informací 
požadovaných podle čl. 7 odst. 2 písm. h) 
a i) a jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé 
transformace.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. i). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. i) a jsou v souladu s ostatními 
podmínkami stanovenými v pododstavci 2 
tohoto odstavce. Takové investice jsou 
způsobilé pouze tehdy, jsou-li nezbytné k 
provedení územního plánu spravedlivé 
transformace.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Cílem FST je podporovat investice 
související s ekologickou transformací, 
které jsou životaschopné ve střednědobém 
a dlouhodobém horizontu. Komise a 
dotčený členský stát průběžně monitorují 
životaschopnost investic v souladu s plány 
spravedlivé územní transformace, jak je 
stanoveno v článku 7.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu, jejich údržbu nebo výstavbu a 
nakládání s jaderným odpadem a jeho 
ukládání;
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416;

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416 a za předpokladu, že tyto 
podniky jsou ve střednědobém a 
dlouhodobém výhledu neudržitelné, aniž 
jsou dotčeny podniky, které mohou mít 
prospěch z případného uplatňování 
pokynů pro státní podporu na záchranu a 
restrukturalizaci nefinančních podniků v 
obtížích a dočasného rámce Komise pro 
opatření státní podpory na podporu 
hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID-19, pokud 
bude rámec prodloužen i na období po 
roce 2020;

__________________ __________________
16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv;

d) investice související přímo nebo 
nepřímo s výrobou, zpracováním, 
distribucí, skladováním, dopravou, 
přenosem nebo spalováním fosilních paliv, 
s výjimkou investic do čistých technologií 
využívajících vodík, bioplyn a biomethan, 
budou-li udržitelně dostupné, v oblastech 
silně závislých na těžbě a spalování 
černého a hnědého uhlí, za předpokladu, 
že tyto investice:
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i) přispívají k cíli Unie v oblasti 
klimatické neutrality do roku 2050 
prostřednictvím urychlení nahrazení 
černého a hnědého uhlí, rašeliny nebo 
roponosné břidlice a zároveň neomezují 
rozšíření obnovitelných zdrojů energie;
ii) jsou řádně odůvodněné příslušným 
orgánem členského státu v jeho územním 
plánu spravedlivé transformace a
iii) jsou v souladu s právem Unie, 
vnitrostátními  plány v oblasti energie a 
klimatu a zásadou energetické účinnosti a 
mají přechodnou povahu;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou 
alespoň dvě širokopásmové sítě 
rovnocenné kategorie.

e) náklady spojené s preventivními a 
nápravnými opatřeními v případě škod na 
životním prostředí, které spadají do 
ekologické odpovědnosti podniku 
způsobujícího škody, včetně čištění, 
dekontaminace a obnovy lokalit, v 
souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 
zakotvenou v článku 191 TFEU;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) spotřební výdaje jakéhokoli druhu;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) investice společnostmi 
registrovanými na unijním seznamu 
jurisdikcí nespolupracujících v daňové 
oblasti;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) činnosti či investice, u nichž je 
zvýšené riziko, že nebudou životaschopné 
a že jejich další fungování bude po 
počátečním rozvoji záviset na dotacích;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ed) jakékoli další investice neslučitelné 
s cílem klimatické neutrality nebo vedoucí 
k efektu uzamčení. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území nebo hospodářské činnosti, na 
základě územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7 a schválených Komisí v rámci 
programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
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programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území nebo 
hospodářských činností, které vyžadují 
dodatečnou podporu pro uskutečnění 
procesu transformace a jsou obsaženy v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace, řádně odůvodněno a 
příslušný územní plán spravedlivé 
transformace je v souladu s vnitrostátním 
plánem dotčeného členského státu v oblasti 
energetiky a klimatu a s kroky k dosažení 
klimatických cílů Unie do roku 2030.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ 
převedených na prioritu FST odpovídá 
alespoň 1,5násobku částky podpory z FST 
na tuto prioritu, avšak nepřesáhne 
trojnásobek této částky.

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů, jež mohou být převedeny na 
dobrovolném základě v souladu s článkem 
[21a] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 56
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. v případě způsobilých projektů 
financovaných prostřednictvím fondu 
FST, které přispívají ke konkrétnímu cíli 
stanovenému v článku 2, je možné hradit 
až 75 % příslušných nákladů, nebo – v 
případě prudkého hospodářského propadu 
– i více .

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato 
území jsou nejvíce postižena 
hospodářskými a sociálními dopady 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby a využívání fosilních 
paliv a nutnost transformace výrobních 
procesů průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

1. V každém z členských států 
připraví příslušné orgány spolu s 
příslušnými regionálními a místními 
orgány a v plné spolupráci se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami 
uvedenými v odstavci 3 tohoto článku a za 
pomoci EIB, je-li to nutné pro zajištění 
komplementarity s dalšími pilíři 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, jeden nebo více územních 
plánů spravedlivé transformace, které se 
vztahují na jedno či více dotčených území 
odpovídajících úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Jedná se o ta území, která 
vyžadují dodatečnou podporu pro 
uskutečnění hospodářské, sociální, 
energetické a ekologické transformace, 
zejména s ohledem na očekávané ztráty 
pracovních míst v odvětví výroby a 
využívání fosilních paliv a nutnost 
transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
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intenzitou emisí skleníkových plynů.

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na ad hoc základě by měla být 
podpora FST poskytována regionům 
procházejícím nepředvídanou 
hospodářskou krizí, která je důsledkem 
opatření k řešení změny klimatu, aby byla 
umožněna přiměřená reakce na krizové 
situace, které mohou nastat v souvislosti s 
transformací, zejména prostřednictvím 
opatření v rámci politiky trhu práce 
zaměřených na rekvalifikaci a omezení 
dopadu propouštění. Tímto se regionům 
zajistí možnost podpory, byť nejsou 
předem označeny za regiony postižené.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

a) popis procesu transformace na 
vnitrostátní, regionální a lokální úrovni, 
na jehož základě má být nejpozději do 
roku 2050 vytvořeno udržitelné, 
klimaticky neutrální a plně oběhové 
hospodářství, které je odolné vůči klimatu 
a účinně využívá zdroje, včetně jasného 
harmonogramu postupného ukončování 
používání fosilních paliv nebo rušení 
odvětví s vysokými emisemi skleníkových 
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plynů na dotčených územích a klíčových 
etap transformace, které jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu a nařízením  
(EU) .../...[nový evropský právní rámec 
pro klima];

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč tato území nebo 
hospodářské činnosti či občané byli 
označeni za ty, jimž je nutno poskytnout 
dodatečnou podporu pro uskutečnění 
procesu transformace popsaného v 
písmenu a), a proč by měla být podpořena 
z FST, v souladu s odstavcem 1;

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, které vyžadují dodatečnou 
podporu pro účely transformace, včetně 
sociálního, hospodářského, 
environmentálního a genderového dopadu 
transformace na udržitelnou a klimaticky 
neutrální ekonomiku při zohlednění cílů 
evropského pilíře sociálních práv a 
Agendy OSN 2030; v tomto posouzení 
bude rovněž uveden možný počet 
dotčených pracovních míst a ztrát 
pracovních míst, rozvojových potřeb a cílů, 
které mají být splněny do roku 2030, v 
souvislosti s transformací nebo ukončením 
činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů nebo jiných činností ovlivněných 
přechodem Unie na klimatickou 
neutralitu na těchto územích či jakoukoli 
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jinou strukturální sociálně-ekonomickou 
transformací nutnou k uskutečnění 
transformačních cílů;

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, 
hospodářských, demografických, 
environmentálních a genderových dopadů 
transformace na udržitelnou, klimaticky 
neutrální a konkurenceschopnou 
ekonomiku do roku 2050, jakož i jejího 
dopadu z hlediska energetické 
nezávislosti;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány;

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
příslušnými unijními, národními, 
regionálními nebo územními závazky, 
strategiemi a plány;

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů;

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
způsobu  provádění efektivních opatření 
pro sledování a hodnocení a odpovědných 
řídících orgánů dohlížejících na 
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dodržování plánu;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) seznam příslušných zúčastněných 
stran uvedený v odstavci 3 a popis, jak 
mají být tyto zúčastněné strany na 
dotčeném území konzultovány;

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu této transformace;

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu této transformace a k jejímu 
usnadnění a jasné dílčí cíle pro dosažení 
dlouhodobé konkurenceschopnosti a 
udržitelného růstu v postižených 
regionech;

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) popis toho, jak má být průběžně 
sledována střednědobá a dlouhodobá  
únosnost investic do klimatické 
transformace;



RR\1210220CS.docx 113/328 PE648.609v04-00

CS

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných podniků, 
než jsou ty uvedené v čl. 4 odst. 2) písm. 
a), co možná nejúplnější seznam těchto 
operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst;

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, co možná 
nejúplnější seznam operací, které mají být 
podpořeny, a odůvodnění, že přispějí k 
transformaci na udržitelnou, klimaticky 
neutrální a plně oběhovou ekonomiku, 
která je odolná vůči klimatu a účinně 
využívá zdroje, a povedou k podstatnému 
snížení emisí skleníkových plynů výrazně 
pod hodnotu příslušných referenčních 
hodnot zavedených pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES, a jsou nezbytné k ochraně 
významného počtu pracovních míst;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Do přípravy, vývoje, provádění a 
hodnocení územních plánů spravedlivé 
transformace se zapojí všechny příslušné 
zúčastněné strany, hospodářští a sociální 
partneři, zástupci občanské společnosti, 
odborníci, vzdělávací instituce a 
výzkumné ústavy, zaměstnavatelé, a to i ze 
zasažených průmyslových odvětví, skupiny 
pracovníků a komunitní organizace a 
další příslušné zúčastněné strany 
prostřednictvím smysluplných konzultací s 
veřejností a za účasti veřejnosti v souladu 
s článkem [6] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Územní plány 
spravedlivé transformace a příslušné 
dokumenty týkající se výběru operací se 
zveřejňují.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Plán nabídne příležitosti k dalšímu 
posílení odolných místních ekonomik, 
místních dodavatelských řetězců a úsilí 
o relokaci.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
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sociálních práv. sociálních práv, se závazkem Unie v rámci 
Pařížské dohody udržet nárůst globální 
teploty pod hranicí 1,5 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí a s 
cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

2. Pro ukazatele výstupů, které by 
měly zahrnovat ukazatele udržitelnosti 
stanovené v nařízení (EU) 2019/2088, se 
výchozí hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zřídí platformu pro 
spravedlivou transformaci, která umožní 
výměnu osvědčených postupů napříč 
všemi dotčenými regiony a odvětvími. 
Podrobnosti o fungování této platformy, a 
to i pokud jde o členství, rozpočet a řídící 
mechanismy, budou předmětem 
prováděcího aktu.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 75 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, provede finanční opravy 
podle článku [98] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 4 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3 a čl. 8 
odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
8 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
3 odst. 3 a v čl. 8 odst. 4 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
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Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 vstoupí v 
platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Ustanovení o přezkumu

Nejpozději do konce přezkumu příštího 
víceletého finančního rámce v polovině 
období přezkoumá Komise provádění FST 
a posoudí, zda je vhodné upravit jeho 
působnost v souladu s možnými změnami 
v nařízení 2020 / ... [nařízení o 
taxonomii], s klimatickými cíli Unie 
stanovenými v nařízení (EU) 2020/... 
[evropský právní rámec pro klima] a s 
vývojem v provádění akčního plánu pro 
udržitelné finance. Na tomto základě 
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu, ke které případně připojí 
legislativní návrh.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení



PE648.609v04-00 118/328 RR\1210220CS.docx

CS

Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 2 miliardy EUR. Částky 
přesahující 2 miliardy EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 20 % celkového přídělu. 
Částky přesahující 20 % celkového přídělu 
na členský stát se přerozdělí úměrně k 
přídělům všech ostatních členských států. 
Podíly členských států jsou odpovídajícím 
způsobem přepočítány;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odkaz: čl. 7 – odst. 2 – písm. a – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. Nástin očekávaného procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku v souladu s cíli vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu a 
dalších stávajících plánů transformace s 
harmonogramem pro ukončení nebo 
omezení činností, jako je těžba uhlí a 
lignitu nebo výroba elektřiny z uhlí

1.1. Nástin očekávaného procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku v souladu s cíli vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu a 
dalších stávajících plánů transformace s 
jasným harmonogramem pro postupné 
ukončování používání fosilních paliv a 
postupné rušení odvětví s vysokými 
emisemi skleníkových plynů na dotčených 
územích nejpozději do roku 2050.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního a územního dopadu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního, genderového a územního 
dopadu transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku
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Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – odkaz: čl. 7 – odst. 2 – písm. c – textové pole [12000]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určení postižených hospodářských činností 
a průmyslových odvětví, přičemž je třeba 
rozlišovat:

Určení postižených hospodářských činností 
a průmyslových odvětví, přičemž je třeba 
rozlišovat:

– hospodářská odvětví v útlumu, u nichž se 
očekává, že v souvislosti s transformací 
ukončí nebo výrazně omezí své činnosti, 
včetně odpovídajícího harmonogramu,

– hospodářská odvětví v útlumu, u nichž se 
očekává, že v souvislosti s transformací 
ukončí nebo výrazně omezí své činnosti, 
včetně odpovídajícího jasného 
harmonogramu,

– transformující se hospodářská odvětví, u 
nichž se očekává transformace jejich 
činností, procesů a výstupů.

– transformující se hospodářská odvětví, u 
nichž se očekává transformace jejich 
činností, procesů a výstupů.

U obou odvětví: U obou odvětví:

– očekávané ztráty pracovních míst a 
potřeby rekvalifikace při zohlednění 
prognóz v oblasti dovedností,

– očekávané ztráty pracovních míst a 
potřeby rekvalifikace při zohlednění 
prognóz v oblasti dovedností a 
genderového hlediska;

– potenciál pro hospodářskou diverzifikaci 
a možnosti rozvoje.

– potenciál pro hospodářskou diverzifikaci 
a možnosti rozvoje, včetně genderového 
hlediska.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3 a. Konzultace se zúčastněnými 
stranami 
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. fa) 
– seznam příslušných zúčastněných stran, 
včetně hospodářských a sociálních 
partnerů, zástupců občanské společnosti a 
odborníků, s nimiž bylo v dotčeném 
regionu či dotčené zemi konzultováno 
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Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – odkaz: čl. 7 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– typ plánovaných operací a jejich 
očekávaný přínos ke zmírnění dopadu 
transformace na klimatickou neutralitu

– typ plánovaných operací, jejich 
proveditelnost a jejich očekávaný přínos ke 
zmírnění dopadu transformace na 
klimatickou neutralitu

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – odkaz: čl. 7 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyplnit pouze v případě, pokud jsou 
podporovány produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků:

Vyplnit pouze v případě, pokud jsou 
podporovány produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků:

– vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků a u všech z nich 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
pracovních míst vytvořených bez investic

– orientační seznam těchto operací a 
podniků a u všech z nich odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – odkaz: čl. 7 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyplnit pouze v případě, že jsou 
podporovány investice k dosažení snížení 
emisí skleníkových plynů z činností 
uvedených v příloze I směrnice 
2003/87/ES:

Vyplnit pouze v případě, že jsou 
podporovány investice k dosažení snížení 
emisí skleníkových plynů z činností 
uvedených v příloze I směrnice 
2003/87/ES:

– vyčerpávající seznam operací, které 
mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku a povedou k 

– orientační seznam operací, které 
mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku a povedou k 
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podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů nad rámec příslušných referenčních 
hodnot používaných pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně 
významného počtu pracovních míst

podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů nad rámec příslušných referenčních 
hodnot používaných pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně 
významného počtu pracovních míst
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29.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Zpravodaj: Mounir Satouri

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ekologická krize, které náš svět čelí, je nevyhnutelná. Prostřednictvím Fondu pro 
spravedlivou transformaci (FST) a úsilí o dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 
dokazuje Evropská unie své odhodlání poskytnout na nezbytnou ekologickou transformaci 
svého hospodářství konkrétní rozpočtové prostředky. Snaží se občany při těchto změnách 
doprovázet a podporovat regiony, aby využily společné příležitosti k vybudování udržitelné 
a spravedlivé budoucnosti.

V době, kdy pandemie COVID-19 odhaluje křehkost našich modelů rozvoje, je zavádění 
celoevropských ochranných opatření ještě důležitější než dříve. Krize, které ohrožují naše 
společenství, se vzájemně nevylučují, ale spíše posilují, jelikož zvyšují nerovnosti a podporují 
izolaci. K posílení reakceschopnosti Evropské unie je tedy třeba využít evropské právní 
předpisy.

Naši spoluobčané si jsou vědomi toho, že je absolutně nezbytné reagovat kolektivně 
a spolupracovat na řešení stávajících výzev. 82 % Evropanů tedy souhlasí s finanční podporou 
energetické transformace1. Dopady změny klimatu nenechávají nikoho na pochybách, že naše 
přežití závisí na naší kolektivní schopnosti změnit náš způsob života.

Tuto historickou proměnu musí doprovázet také naše energetické, hospodářské, sociální 
i environmentální politiky. Přijetím Zelené dohody pro Evropu2 Evropská unie dokazuje, že 
nechce pouze útrpně přijímat změny, které ve světě probíhají, a že podporuje schopnost svých 
regionů stát se aktivními hybateli změn. Investiční plán pro udržitelnou Evropu3 vytvořil 
mechanismus pro spravedlivou transformaci (MTS), který bude pomáhat s uvolňováním 
nejméně 100 miliard eur v období 2021–2027 pro ty regiony, jež jsou nejvíce dotčeny 

1 2. vydání průzkumu EIB o klimatu provedené ve spolupráci s institutem BVA a zveřejněné 13. března 2020. 
2 Zelená dohoda pro Evropu ze dne 11. prosince 2019.
3 COM(2020) 21 ze dne 14. ledna 2020.
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přechodem k zelené ekonomice.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci4 je prvním ze tří pilířů MTS. Posílená podpora EU však nesmí znamenat 
bezpodmínečné dotace pro členské státy. Dodržování jejich závazků v oblasti klimatu je 
nezbytným předpokladem pro soudržnou, důvěryhodnou a účinnou evropskou politiku.

V dobách hospodářských, ale i společenských krizí nemohou být oblasti, které transformaci 
potřebují nejvíce, odsunuty na okraj zájmu 21. století. Tyto regiony jsou pro evropský projekt 
klíčové – nyní musí být jejich tradice a silné stránky využity na podporu přístupů, které 
povedou k inkluzivní systémové změně. FTS je důkazem této ambice spolu s dalšími dvěma 
pilíři MTS, jež se také musí částečně zaměřovat na tyto regiony. Jeho cílem je podporovat 
obyvatele na místě a umožnit jim tak uvolnit jejich potenciál ke zvýšení odolnosti a zajistit, 
aby žádný region nebyl opomenut.

Aby mohly regiony a jejich obyvatelé transformaci využít jako příležitost k vybudování lepší 
budoucnosti, domnívá se zpravodaj, že FTS musí splňovat tři základní aspekty.

Za prvé, aby byl skutečně využíván „spravedlivým“ způsobem, musí se FTS zaměřovat 
především na lidi a na lepší sociální podmínky. Účinky tohoto fondu musí být pro místní 
obyvatele hmatatelné a je třeba, aby byly viditelné na místě. Toho bude možné dosáhnout 
opatřeními pro aktivaci trhu práce (vzdělávání, odborná školení, podpora zakládání podniků, 
podpora mobility apod.) i některými pasivními podpůrnými opatřeními (financování ke 
snížení rozdílu ve výši důchodů).

Za druhé musí fond vytvořit podmínky, které v těchto regionech povedou k vytvoření 
udržitelného hospodářství. Všechny investice z fondu musí být v souladu s potřebami sociální 
a environmentální ochrany.

A konečně, fond musí podporovat opatření v oblasti „sociální infrastruktury“, která 
transformujícím se regionům umožní zachovat si svou dynamiku i zaměření na komunitu 
a solidaritu (zdravotní péče, bydlení apod.). Aby se zajistila přístupnost fondů, je vedle 
materiální infrastruktury také zásadní posilovat kapacity místních zúčastněných stran, aby se 
mohly do transformace zapojit.

Zpravodaj si FTS představuje jako Evropskou továrnu na transformaci5. Úspěch procesů 
změn a transformace těchto oblastí závisí na zapojení jejich obyvatel do stanovování strategií 
i na tom, zda se podaří mobilizovat sdružení a další subjekty k uskutečňování místních 
projektů. Provádět ekologickou transformaci určitého území znamená především provádět 
veřejné politiky, které umožní změnu vnímání a vznik místních řešení.

Díky Fondu pro spravedlivou transformaci mají regiony, obyvatelé i podniky šanci přeměnit 
transformaci v úspěch.

4 COM(2020) 22 ze dne 14. ledna 2020.
5 Na základě modelu transformace vypracovaného v Loos-en-Gohelle ve Francii.
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu12 pro 
udržitelnou Evropu, na jehož základě se v 
rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci v kontextu politiky 
soudržnosti poskytuje účelové financování 
s cílem pokrýt hospodářské a sociální 
náklady na transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství, v němž 
jsou veškeré zbývající emise skleníkových 
plynů kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody s cílem 
omezit globální nárůst teploty na méně 
než 1,5°C a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, neboť soustředí 
finanční prostředky Unie na ekologické 
cíle, jakož Evropský pilíř sociálních práv. 
Toto nařízení provádí jednu z priorit 
stanovených ve sdělení o Zelené dohodě 
pro Evropu (dále jen „Zelená dohoda pro 
Evropu“)11 a je součástí investičního plánu 
pro udržitelnou Evropu12, na jehož základě 
se v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci v kontextu politiky 
soudržnosti poskytuje účelové financování 
s cílem řešit hospodářské a sociální výzvy 
spojené s přechodem ke klimaticky 
neutrálnímu oběhovému hospodářství, v 
němž se účinně využívají zdroje a energie 
a které je v plném rozsahu založené na 
obnovitelných zdrojích energie, a to co 
nejdříve, nejpozději však do roku 2050, a 
podporovat a doprovázet evropské regiony 
a obyvatele prostřednictvím pomoci v 
sociální oblasti, na trhu práce a v 
hospodářské oblasti.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozměňovací návrh 2



RR\1210220CS.docx 127/328 PE648.609v04-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální hospodářství, které by bylo 
založeno na obnovitelných zdrojích 
energie a které by bylo vysoce účinné z 
hlediska využívání zdrojů a energie, je 
jedním z nejdůležitějších politických cílů 
Unie a 82 % Evropanů žádá o konkrétní 
finanční podporu. Dne 12. prosince 2019 
schválila Evropská rada v souladu s cíli 
Pařížské dohody cíl dosáhnout nejpozději 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie. 
Boj proti změně klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí jsou výzvy, které lze ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu 
přeměnit v příležitosti pro všechny, pokud 
budou navrženy tak, aby byly sociálně 
spravedlivé a nikdo nebyl opomenut. Ne 
všechny regiony a členské státy začínají 
s nezbytnou a velmi naléhavou 
transformací ze stejné výchozí pozice a ne 
všechny jsou schopny stejně reagovat, s 
ohledem na jejich historická, ekonomická 
a kulturní specifika. Některé jsou dále, co 
se týče přechodu na zelenou ekonomiku 
než jiné a transformace s sebou přináší 
větší sociální, kulturní, pracovní, 
hospodářské dopady na ty regiony a jejich 
obyvatele, které jsou silně závislé na 
fosilních palivech, zejména na plynu, uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici, nebo na 
odvětvích s vysokými emisemi 
skleníkových plynů a dalších energeticky 
náročných odvětvích, jako je ocelářství, 
výroba cementu, chemických látek, 
sklářství a doprava, jejichž přizpůsobení 
se a modernizace bude vyžadovat 
významnou podporu. Tato situace s sebou 
přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také přispívá k sociální nerovnosti a 
k rostoucí nerovnosti mezi regiony, 
zámořskými územími a členskými státy, 
které jsou v rozporu se základními 
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hodnotami Unie. Je proto mimořádně 
důležité urychleně podpořit regiony a 
subjekty, jejichž přínos má pro 
zabezpečení rychlé a spravedlivé 
transformace v souladu s cíli Unie v 
oblasti klimatu klíčový význam, aby se tyto 
rozdíly nezvětšovaly. Zvláštní pozornost by 
měla být věnována oblastem NUTS 3 
s hustotou zalidnění méně než 
12,5 obyvatele na km2 nebo s průměrným 
ročním poklesem počtu obyvatel o více než 
1 % mezi roky 2007 a 2017.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie.

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny inkluzivní, sociálně 
udržitelná a přijatelná a musí se zvláštní 
pozornost věnovat respektování zásad 
stanovených v evropském pilíři sociálních 
práv.  Proto by Unie i členské státy a různí 
regionální a místní aktéři měli od samého 
počátku brát v úvahu její hospodářské 
a sociální dopady i dopady na trh práce 
a využít všechny možné nástroje ke 
zmírnění jejích nepříznivých důsledků, 
jakož i dopad krize pandemie koronaviru 
a k posílení těch pozitivních, jako je 
tvorba nových, důstojných a udržitelných 
pracovních míst nebo zlepšení kvality 
ovzduší. Rozpočet Unie by měl být v 
souladu s tímto přechodem a příští VFR 
by měl umožnit uskutečnění cílů Unie a 
přidělení prostředků pro Fond pro 
spravedlivý přechod, aniž by došlo k revizi 
snížení prostředků přidělených pro 
stávající politiky Unie.

Pozměňovací návrh 4
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět 
k řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Unie by měla pomáhat regionům i jejich 
obyvatelům při transformaci na cestě ke 
klimatické neutralitě, podporovat je a 
zároveň vyvážit potřeby, jako jsou 
pracovní místa, energetická nezávislost 
nebo potravinové zabezpečení, s cílem 
Unie dosáhnout klimatické neutrality, a to 
sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
dosažení cílů v oblasti klimatu, 
soudržnosti a v sociální oblasti na všech 
příslušných úrovních.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je nejen zmírnit nepříznivé 
účinky klimatické transformace a podpořit 
opatření, jejichž cílem je spravedlivá a 
účinná transformace energetiky na 
klimaticky neutrální hospodářství, ale 
rovněž vytvářet a podpořit budoucí 
pozitivní účinky transformace tím, že 
podpoří nejvíce postižená území, což 
zahrnuje i zámořské země a území jakož i 
populaci a zejména dotčené pracovníky s 
cílem zajistit sociální územní a 
ekonomickou soudržnost. V souladu se 
specifickým cílem FST by opatření 
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[nové nařízení o společných ustanoveních]. podporovaná z FST měla přímo přispět 
k usnadňování a stimulování 
transformace, a to vytvářením nových 
udržitelných pracovních míst, 
zmírňováním nepříznivých sociálních 
důsledků a financováním diverzifikace, 
udržitelnosti a modernizace místního 
hospodářství s cílem zabránit 
nestabilnímu podnikatelskému prostředí a 
sociální nejistotě. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje 
a ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu vytvářet 
příležitosti pro budování blahobytnějšího 
a inkluzivnějšího a zároveň zdravějšího 
a ekologičtějšího kontinentu by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu a k urychlení přechodu ke 
klimaticky neutrálnímu oběhovému 
hospodářství, v němž se účinně využívají 
zdroje a energie a které je v plném 
rozsahu založené na obnovitelných 
zdrojích energie, a to co nejdříve, 
nejpozději však do roku 2050. Získání 
financování FST by mělo být podmíněno 
přijetím unijního cíle dosáhnout 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050, jakož i průběžných cílů. Zdroje z 
finančního krytí FST budou doplňkové a 
budou používány nad rámec investic, které 
jsou zapotřebí k dosažení celkového cíle 
vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na 
realizaci klimatických cílů. Zdroje 
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převedené na dobrovolném základě z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle v souladu se zásadami 
evropského pilíře sociálních práv.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti a také národní a regionální 
investice a soukromý kapitál a neměly by 
v žádném případě tyto investice 
nahrazovat. Příští VFR by proto měl být 
ambiciózní a měl by umožnit dosažení 
stanovených cílů. Financování ze strany 
FST nesmí být v žádném případě na úkor 
jiných existujících fondů. FST by měl 
podporovat přechod na zelenou 
ekonomiku zejména v regionech, které 
jsou nejvíce závislé na uhlí nebo 
podobných neudržitelných palivech a 
přispívají k nové politice udržitelné 
soudržnosti zaměřené na budoucnost a na 
modely ekologických pracovních míst.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na pevných fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny nejen 
výzvou, ale také velkou příležitostí pro 
všechny členské státy, regionální a místní 
veřejné a soukromé subjekty. Další 
podpory bude třeba pro regiony včetně 
odlehlých oblastí, které jsou stále závislé 
na fosilních palivech nebo průmyslových 
činnostech náročných na emise 
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neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo modernizovány s cílem 
přizpůsobit v důsledku transformace na 
klimatickou neutralitu, společně s pracovní 
silou, která bude potřebovat zvýšit 
kvalifikaci a pomoc při získávání 
zaměstnání v zelených odvětvích, a jež pro 
to nemají dostatečné finanční prostředky, 
alternativní přírodní zdroje a 
kvalifikovanou pracovní sílu. Proto by měl 
být FST otevřený všem členským státům, 
ale při rozdělování jeho finančních 
prostředků by mělo být zohledněno, zda 
jsou členské státy schopny nezbytné 
investice pro transformaci na klimatickou 
neutralitu financovat.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu, 
sociální oblasti a životního prostředí, 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv a s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje. Seznam investic by měl zahrnovat 
ty investice, které podporují osoby, 
sociální inovace, místní ekonomiky a trh 
práce s vytvářením důstojných pracovních 
míst jsou z dlouhodobého hlediska 
udržitelné, přičemž se zohlední všechny 
cíle Zelené dohody a ochrání, zachová 
a posílí přírodní kapitál Unie a zlepší 
zdraví a dobré životní podmínky, pokud 
jde o rizika pro životní prostředí a dopady 
na něj. Financované projekty by měly 
přispívat k transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství, které 
bude plně založeno na obnovitelných 
zdrojích, bude účinně využívat zdroje a 
energii a nebude poškozovat biologickou 
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roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech 
digitalizace a konektivity, pokud tato 
opatření přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

rozmanitost. V upadajících odvětvích, jako 
je výroba energie založená na uhlí, lignitu, 
rašelině, plynu, ropě a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, stejně jako v nepřímých 
odvětvích, jako jsou dodavatelé a 
poskytovatelé služeb, kteří jsou touto 
upadající výrobou silně postiženi, by měla 
být podpora vázána na postupné 
ukončování činnosti a odpovídající 
snižování úrovně zaměstnanosti. Taková 
podpora by měla být jasně uvedena v 
plánu spravedlivé transformace území a 
měla by být podmíněna vytvořením 
kvalitních pracovních míst a sociálním 
pokrokem a zabezpečením odolnosti 
místního hospodářství s cílem překonat 
potenciální ztráty pracovních míst. Pokud 
jde o transformaci hospodářských odvětví s 
vysokými úrovněmi emisí skleníkových 
plynů, měly by být v souladu s 
klimatickými cíli EU do roku 2030 a 
klimatickou neutralitou EU nejpozději13 do 
roku 2050 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší dovednosti a práva 
zaměstnanců a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Tyto investice by měly 
též umožnit financování odborných 
znalostí a analýz na podporu plně 
transformovaných MSP s cílem udržet si 
zaměstnance se zvýšenou úrovní 
dovedností a s novými dovednostmi. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
provádění zásady „energetická účinnost 
v první řadě“ při všech investičních 
rozhodnutích a ekologickým odvětvím, 
jako jsou obnovitelné zdroje energie, 
inteligentní mobility, boj proti energetické 
chudobě domácností, investice do 
sociálního dopadu, nebo jakýmkoli jiným 
odvětvím, které podporují, propagují 
a prosazují účinné využívání zdrojů 
a oběhové hospodářství, Tyto investice by 
měly podporovat i vytváření znalostních 
inovačních společenství s důrazem na 
digitalizaci a výzkum a Evropského 
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inovačního a technologického institutu, 
které budou spojovat výzkumná střediska, 
podnikání, univerzity a místní a 
regionální samosprávy s cílem přispívat k 
inteligentnímu a udržitelnému přechodu. 
Tato opatření by měla posílit tvorbu 
zelených, udržitelných a důstojných 
pracovních míst, zmírnit negativní 
sociální důsledky a podpořit transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, která by měla být 
realizována nejpozději do roku 2050.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů 
a Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů 
a Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) FST by měl být rovněž využíván na 
podporu investic do sociálních, 
vzdělávacích, zdravotnických a kulturních 
projektů, zejména v regionech, které jsou 
závislé na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a které jsou zasaženy 
strukturální transformací na 
nízkouhlíkové oběhové hospodářství 
účinné z hlediska zdrojů. Nerovnost 
příležitostí v způsobilých regionech 
ovlivňuje zejména přístup ke vzdělání, 
kultuře, komunitě, zdravotním 
a sociálním službám. Rozvoj silné místní 
komunity, včetně silné blízké komunity 
společně s různými generacemi, stejně 
jako integrace zranitelných skupin do 
společnosti bez diskriminace, může posílit 
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ekonomické příležitosti a zajistit 
spravedlivou transformaci pro všechny. 
Za tímto účelem je třeba podporovat 
sociální inovace, zejména v oblasti 
předškolního vzdělávání a péče, 
vzdělávacích zařízení, studentských 
ubytoven a digitálního vybavení, ale také v 
oblasti zdravotnických služeb a nového 
modelu péče, včetně klinik, nemocnic 
nebo komunitní péče. To by pomohlo 
zajistit, aby lidé žijící v regionech, v nichž 
probíhá transformace, včetně těch, kteří 
jsou aktivní v sociální ekonomice, kteří 
mají zásadní význam pro místní 
hospodářský rozvoj a sociálně tržní 
hospodářství, měli přístup k vysoce 
kvalitním veřejným službám a službám 
obecného zájmu, čímž by se podpořila 
sociálně spravedlivá transformace, která 
nikoho neopomíjí.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří 
jsou při transformaci na klimatickou 
neutralitu nejzranitelnější, by měl FST 
podporovat také zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci dotčených pracovníků s cílem 
pomoci jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany skupin osob, 
u nichž je nejpravděpodobnější, že při 
transformaci na klimatickou neutralitu 
budou vyžadovat podporu, by měl FST 
podporovat zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikaci dotčených pracovníků, 
přičemž by měl zvláštní pozornost věnovat 
nejzranitelnějším osobám ve smyslu 
definice [nařízení o Evropském sociálním 
fondu+] s cílem pomoci jim připravit se na 
nové pracovní příležitosti, dosáhnout 
genderové vyváženosti napříč odvětvími, 
jakož i zajistit aktivní trh práce a politiku 
v oblasti dovedností zaměřenou na 
budoucí odvětví a zaměstnanost, 
poskytovat pomoc osobám, které jsou 
zasaženy transformací, 
a personalizovanou pomoc všem 
kategoriím uchazečů o zaměstnání při 
hledání zaměstnání a zajistit rovný přístup 
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na trh práce pro všechny skupiny osob bez 
diskriminace a jejich aktivní začleňování 
do trhu práce. Pomoc by měla být 
poskytována v přiměřeném časovém rámci 
s cílem poskytnout pracovníkům 
příležitost ke zvýšení kvalifikace a 
rekvalifikaci před tím, než přijdou o 
zaměstnání. Je třeba soustředit úsilí na 
hospodářskou revitalizaci postižených 
regionů, zejména prostřednictvím 
rekvalifikačních vzorců a prostřednictvím 
intenzivní spolupráce mezi celostátními, 
regionálními a místními orgány 
sousedních členských států, aby bylo 
dosaženo plného potenciálu 
přeshraničního trhu práce v plném 
souladu s Fondem pro přizpůsobení se 
globalizaci.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění priorit 
financovaných z FST přispělo k podpoře 
a prosazování rovnosti žen a mužů 
v souladu s článkem 8 Smlouvy o 
fungování EU. Z hodnocení vyplynulo, že 
včasné a důsledné zohlednění cílů 
týkajících se rovnosti mužů a žen na všech 
úrovních a ve všech fázích přípravy, 
sledování, provádění a hodnocení 
operačních programů je velmi důležité 
a že je zároveň třeba zajistit, aby byla 
přijata konkrétní opatření na podporu 
rovnosti žen a mužů a zásady stejné 
odměny mužů a žen za stejnou nebo 
rovnocennou práci, ekonomické 
nezávislosti žen, zlepšování vzdělání 
a dovedností a znovuzačlenění žen, které 
se staly obětí násilí, na trh práce a do 
společnosti.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) FST hraje důležitou roli při 
zmírňování sociálních důsledků nad 
rámec hospodářství a neměl by být 
pouhým obchodním investičním 
nástrojem. Tento přechod vyžaduje od 
postižených regionů a jejich obyvatelů 
velké změny. Hrozí nejen ztráta 
pracovních míst, ale také ztráta příjmů z 
místních daní a migrace pracovníků, 
v jejichž důsledku budou opomíjeni mladí 
a starší lidé a dojde případně i k rušení 
některých služeb (zejména pro horníky). 
Investice do sociální infrastruktury s 
cílem zajistit vysokou úroveň služeb pro 
obyvatele postižených oblastí a vyvážit 
ztrátu služeb je proto klíčovou součástí 
zajištění sociálně spravedlivé 
transformace, která nikoho neopomíjí. 
FST by měl zejména přijmout preventivní 
opatření, aby zabránil recesi a zajistil, aby 
místní obyvatelstvo změnu přijalo a došlo 
ke zlepšení subjektů místní komunity 
i infrastruktury, pokud jde o zdravotní 
služby, sociální služby a místní 
demokracii.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice 
by měly být chápany jako investice do 
fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv 
podniků za účelem výroby zboží nebo 

(12) S cílem posílit diverzifikaci a 
konverzi území, která vyžadují další 
podporu k dosažení transformace, by FST 
měl podporovat produktivní investice 
s potenciálem vytváření pracovních míst 
v ekologických a udržitelných malých 
a středních podnicích. Produktivní 
investice by měly být chápany jako 
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poskytování služeb, čímž přispějí k tvorbě 
hrubého kapitálu a zaměstnanosti. V 
případě podniků jiných než malé a střední 
podniky by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu 
a ekologických, důstojných a udržitelných 
pracovních míst. Cílem musí být vytvořit 
udržitelná pracovní místa v odvětvích 
orientovaných na budoucnost a umožnit 
sociální začlenění a zároveň uznávat, 
oceňovat a zlepšovat dovednosti a 
vzdělávání místních lidských zdrojů. 
V případě podniků jiných než malé 
a střední podniky by produktivní investice 
měly být podporovány pouze tehdy, pokud 
jsou nezbytné pro zmírnění ztrát 
pracovních míst v důsledku transformace 
a pokud přispívají k dosažení hlavního 
cíle FST, jímž je urychlení transformace 
na oběhové hospodářství, které je odolné 
vůči změně klimatu, a to vytvořením nebo 
podporou přizpůsobení významného počtu 
pracovních míst, a pokud nevedou 
k přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku nejpozději do roku 
2050 a jsou výrazně nižší než příslušné 
referenční hodnoty zavedené pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES a pokud vedou k ochraně 
významného počtu důstojných a 
udržitelných pracovních míst. Veškeré 
takové investice by měly být náležitě 
odůvodněny v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace a měly by být 
udržitelné a v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“. V 
zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
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podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti. 
Přechod zahájený v rámci Zelené dohody 
pro Evropu musí být přínosem pro 
všechny a nesmí rozšiřovat nerovnosti, 
přičemž zvláštní pozornost musí být 
věnována venkovským oblastem a jejich 
významným hospodářským obtížím, 
zejména pro mladé lidi.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo 
Fondu soudržnosti. Podle článku 21a 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

(13) Aby byla pro plánování zdrojů 
z FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být požadováno 
vypracování samostatného programu 
FST. Podle článku 21a nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] by 
měly být zdroje FST navýšeny o 
doplňkové financování z EFRR a ESF+, 
které by mělo na tento účel zajistit 
dodatečné zdroje. Příslušné částky 
převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace a cíli těchto fondů V souladu 
s cílem zjednodušení by uplatňování FST 
nemělo přinášet přílišnou administrativní 
zátěž.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně 
popsán v souladu s jejich vnitrostátními 
plány v oblasti energetiky a klimatu. Za 
tímto účelem by Komise měla vytvořit 
platformu pro spravedlivou transformaci, 
která by navázala na stávající platformu 
pro uhelné regiony procházející 
transformací a umožnila dvoustrannou a 
mnohostrannou výměnu získaných 
zkušeností a osvědčených postupů ve všech 
dotčených odvětvích.

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným a měřitelným 
prováděním transformačního procesu na 
konkrétním území s cílem dosáhnout 
klimaticky neutrální ekonomiky, kteá musí 
být podporována s cílem  nejpozději do 
roku 2050. v tomto ohledu regiony 
členských státech by měly připravit 
přechodné plány v souladem s podporou 
Komise. Při přípravě plánů spravedlivé 
transformace by přijímající regiony měly 
vést konzultace s příslušnými 
zainteresovanými stranami včetně 
místních a regionálních orgánů v souladu 
se zásadami partnerství, místních a 
regionálních aktérů, jako jsou existující 
místní podniky, a zejména MSP a 
subdodavatelé velkých energetických 
zařízení, občanské společnosti, sociálních 
partnerů a příslušných místních komunit. 
V plánech spravedlivé transformace se 
musí podrobně rozpracovat proces 
transformace včetně opatření zaměřených 
na vytváření sociálno-ekonomických 
vlivů, zvyšování úrovně dovedností 
rekvalifikací a investice do místní sociální 
infrastruktury, a to aspoň v souladu s 
ambicemi jejich národních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu, Evropským pilířem 
sociálních práv a cíli OSN v oblasti trvale 
udržitelného rozvoje. Za tímto účelem by 
Komise měla vytvořit platformu pro 
spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací 
a umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností 
a osvědčených postupů mezi všemi 
dotčenými subjekty a ve všech dotčených 
odvětvích. Stávající platforma by měla být 
plně využívána k šíření osvědčených 
postupů během fáze plánování. Pro 
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vypracování těchto územních plánů 
spravedlivé transformace je vhodné 
zaujmout globální postoj, který bere v 
úvahu dopady na sousední obytné oblasti, 
a to i ty přeshraniční.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby se zajistila dlouhodobá 
účinnost a pozitivní dopady transformace 
a FST, bude Komise potřebovat 
shromažďovat údaje, které jí umožní lépe 
předvídat dovednosti potřebné 
v jednotlivých odvětvích a průmyslu 
k adaptaci na změny, které vyžaduje nová 
zelená ekonomika, a zejména vytvářet 
modely dopadů scénářů dekarbonizace na 
zaměstnanost a provádět sledování na 
základě odpovídajících ukazatelů sociální 
udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určeny subjekty 
a územ, která jsou nejvíce postižena a na 
která by se měla soustředit podpora z FST, 
a popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, a to nejpozději do roku 2050. 
Konkrétní plány spravedlivé transformace 
by měly určit zavření zařízení, které 
zahrnují výrobu fosilních paliv, jiné 
činnosti náročné na skleníkové plyny nebo 
činnosti, jejichž konečné průmyslové 
produkty jsou přímo ovlivněny přechodem 
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součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a 
potřebách těchto území a stanovit typ 
potřebných operací takovým způsobem, 
aby byl zajištěn soudržný rozvoj 
hospodářských činností odolných vůči 
změně klimatu, které jsou zároveň 
slučitelné s transformací na klimatickou 
neutralitu a cíli Zelené dohody. Finanční 
podporu z FST by měly obdržet pouze 
investice v souladu s plány transformace. 
Územní plány spravedlivé transformace by 
měly být součástí programů 
(podporovaných z EFRR, ESF+, Fondu 
soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

na uhlíkovou neutralitu, a potřebu 
poskytovat pomoc na zvyšování úrovně 
dovednosti a kvalifikace pracovníků, jakož  
i pro dodavatele a poskytovatele služeb, 
kteří jsou ve velké míře závislí na těchto 
odvětvích, jakož i na podrobném plánu 
investicí do sociální infrastruktury. 
Sociální partneři musí být zapojení do 
všech fází procesu, aby poskytli podněty 
týkající se specifických potřeb, které musí 
byt zaměřené. Tato území by měla být 
přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. V plánech by měly být podrobně 
popsané výzvy (hospodářské, sociální, 
územní a environmentální), potřeby, 
příležitosti a zdroje těchto území na 
dosáhnutí transformace, a to i pokud jde o 
sociální infrastrukturu, potenciál tvorby 
pracovních míst a existující potenciál v 
oblasti vzdělávání a inženýrství. V těchto 
plánech by měly být určeny typy operací 
potřebných na zabezpečení soudržného 
rozvoje hospodářských činností odolných 
vůči změně klimatu, které vytvářejí 
udržitelná a důstojná pracovní místa, 
kterými je upřednostňováno zmírnění 
veškerých sociálně-ekonomických otřesů z 
transformace a které jsou též souladu s 
transformací na klimatickou neutralitu 
nejpozději do  roku 2050, jakož i s cíli 
Zelené dohody pro Evropu, zásadami 
Evropského pilíře a sociálních práv a cíli 
OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje 
přičemž bude zabezpečeno, aby nikdo 
nebyl opominut. Finanční podporu z FST 
by měly obdržet pouze investice v souladu 
s plány transformace. Územní plány 
spravedlivé transformace by měly být 
součástí národního programu FST 
schváleného Komisí.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST. Komise by měla monitorovat 
regiony, v nichž využívání zdrojů FST 
vede ke slabším výsledkům, a zabezpečit, 
aby byly tyto regiony dále podporovány, 
aby se nezapomnělo na žádný region.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území při hospodářské a sociální 
transformaci a transformaci pracovního 
trhu, jimiž musí projít před transformací 
na klimaticky neutrální ekonomiku, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a specifickými 
výzvami nejvíce znevýhodněných regionů, 
jakož i omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 21
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci s cílem 
poskytovat podporu skupinám lidí a 
územím, které vyžadují dodatečnou 
podporu při přechodu na klimaticky 
neutrální oběhové hospodářství, v němž se 
vysoce efektivně využívají zdroje a energie 
a které jsou založeny na obnovitelných 
zdrojích energie, a to do roku 2050, s 
cílem proměnit výzvy spojené s 
transformací na příležitosti a zároveň 
přispět k dalšímu rozvoji evropského 
sociálního modelu pro současné a 
budoucí generace a k boji proti 
nerovnostem.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady a 
dopady na trh práce v důsledku 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku a společnost, která plní cíl 
omezit globální nárůst teploty výrazně pod 
2 °C, přičemž se snaží omezit toto zvýšení 
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na 1,5 stup

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech.

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech, přičemž dodržuje a podporuje 
zastřešující cíle Zelené dohody pro 
Evropu, a zejména celounijní cíle v oblasti 
klimatické neutrality, vymezené 
v evropském právním rámci pro klima, 
s cílem řešit výzvy v oblasti klimatu 
a životního prostředí a zároveň zajistit 
spravedlivou transformaci, která nikoho 
neopomíjí. FST podporuje činnosti 
stanovené v článku 4 odst. 2 až 2c a 
podmínkou přístupu k fondu by měl být 
závazek členského státu, že do roku 2050 
dosáhne klimatické neutrality.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 10 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem. Financování 
FST nesmí být zajišťováno na úkor zdrojů 
přidělených jiným fondům VFR.

Pozměňovací návrh 25
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0,35% částky uvedené v prvním 
pododstavci se přidělí na technickou 
pomoc z podnětu Komise.

Minimálně 0,35 % částky uvedené v 
prvním pododstavci se přidělí na 
technickou pomoc z podnětu Komise.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, v němž 
stanoví roční rozpis zdrojů, včetně všech 
dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 
2, podle jednotlivých členských států v 
souladu s metodikou stanovenou v příloze 
I.

3. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci podle článku 
10 rozhodnutí, v němž stanoví roční rozpis 
zdrojů, včetně všech dodatečných zdrojů 
uvedených v odstavci 2, podle jednotlivých 
členských států v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Zdroje z nástroje Evropské unie na 
podporu oživení
1. Opatření uvedená v článku 2 
nařízení [nařízení o ERI] se v rámci ITF 
provádějí částkou 30 miliard EUR v 
běžných cenách z částky uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. a) bodě vi) uvedeného 
nařízení, s výhradou čl. 4 odst. 3, 4 a 8 
uvedeného nařízení.
Tato částka je považována za jiné zdroje 
ve smyslu čl. 3 odst. 2 a představuje vnější 
účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
2018/1046. 
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Je dána k dispozici pro rozpočtový 
závazek v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst na roky 2021 až 2024 
navíc k celkovým zdrojům stanoveným v 
článku 3, a to takto:
– 2021: 7 954 600 000 EUR,
– 2022: 8 114 600 000 EUR,
– 2023: 8 276 600 000 EUR,
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Navíc bude ze zdrojů uvedených v prvním 
pododstavci tohoto odstavce dáno k 
dispozici 15 600 000 EUR v běžných 
cenách na správní výdaje.
2. 0,35% částky uvedené v odst. 1 
prvním pododstavci se přidělí na 
technickou pomoc z podnětu Komise.
3. Roční rozpis částky uvedené v 
odstavci 1 podle jednotlivých členských 
států se zahrne do rozhodnutí Komise 
uvedeného v čl. 3 odst. 3 v souladu s 
metodikou stanovenou v příloze I.
4. Odchylně od čl. 14 odst. 3 
finančního nařízení se na rozpočtové 
závazky na základě zdrojů uvedených v 
odstavci 1 tohoto článku použijí pravidla 
pro zrušení závazků stanovená v hlavě VII 
kapitole IV nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Odchylně od 
čl. 12 odst. 4 písm. c) finančního nařízení 
se tyto zdroje nepoužijí pro následný 
program nebo akci.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s odstavcem 1 podporuje 
FST výhradně tyto činnosti:

2. V souladu s odstavcem 1 FST 
podporuje tyto investice pro hospodářskou 
transformaci za předpokladu, že jsou 
způsobilé podle nařízení ... [nařízení o 
taxonomii udržitelných financí]:
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

a) investice do sociálně udržitelných 
malých a středních podniků, včetně 
začínajících podniků, subjektů 
energetických společenství a družstev, 
které jsou aktivní v oblasti sociální 
inovace, a  které vedou k vytváření 
důstojných a udržitelných pracovních 
míst, hospodářské diverzifikaci a přeměně;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků v sociálních odvětvích a 
udržitelných odvětvích orientovaných na 
budoucnost, obnovitelnou energii, 
ekologii a vytváření ekologické 
infrastruktury, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů 
a poradenských služeb;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) investice se sociálními dopady, 
konkrétně investice, které podporují 
rozvoj podniků majících pozitivní a 
měřitelné sociální a environmentální 
dopady na místní úrovni;
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

c) investice do udržitelného výzkumu 
a inovací a podpora přenosu pokročilých 
zelených a udržitelných technologií;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou energii 
z obnovitelných zdrojů, do snižování emisí 
skleníkových plynů, energetické účinnosti, 
včetně cílených renovačních opatření 
zaměřených na řešení energetické 
chudoby a špatných podmínek bydlení, a 
energie z obnovitelných zdrojů, jakož i do 
zavádění inteligentních, energeticky 
účinných, místních a multimodálních 
městských dopravních prostředků 
šetrných k životnímu prostředí s cílem 
snížit emise ve všech druzích dopravy;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, zejména ty zaměřené 
na mikropodniky a malé podniky;

Pozměňovací návrh 35
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití při zajištění 
náležitého dodržování zásady 
„znečišťovatel platí“;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;

g) investice do podpory netoxického 
oběhového hospodářství, včetně 
biohospodářství, mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

vypouští se

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání 
při hledání zaměstnání;

vypouští se
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

vypouští se

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) technická pomoc. vypouští se

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST sociální investice, včetně 
těch, které podporují provádění 
evropského pilíře sociálních práv, a 
současně zajišťuje zapojení osob se 
zdravotním postižením a nejchudších osob 
a přístupnost pro tyto osoby, a to zejména 
prostřednictvím:
a) mikrofinancování, financování 
sociálních podniků a sociální ekonomiky;
b) sociálních inovací, sociální 
infrastruktury, jakož i infrastruktury pro 
místní komunity, jako jsou komunitní 
a dobrovolnická centra;
c) zařízení pro všeobecné a odborné 
vzdělávání;
d) energeticky účinného sociálního 
bydlení přispívajícího k řešení problému 
energetické chudoby a bydlení podle 
zásady „bydlení především“ pro osoby bez 
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domova nebo ohrožené bezdomovectvím;
e) kvalitní, udržitelné a cenově 
dostupné infrastruktury sociální a 
zdravotní péče a zdravotnických služeb a 
inovativních řešení v oblasti zdraví;
f) kulturních aktivit a aktivit 
spojených s kulturním dědictvím, které 
mají sociální cíl.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST tyto investice zaměřené na 
pracovníky a uchazeče o zaměstnání:
a) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace nejen současných nebo 
bývalých pracovníků pracujících v odvětví 
fosilních paliv, ale všech osob mimo trh 
práce, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných, osob ucházejících se o 
své první zaměstnání a mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy 
(NEET);
b) aktivní politiky v oblasti trhu práce 
a dovedností zaměřené na odvětví a 
pracovní místa orientovaná na 
budoucnost, jakož i personalizovaná 
pomoc a poradenství při hledání 
zaměstnání se zaměřením na jednotlivce a 
služby podpory pro uchazeče o 
zaměstnání;
c) dočasná opatření na podporu 
příjmů pracovníků nejvíce zasažených 
případnou transformací a opatření na 
jejich sociální ochranu se zvláštním 
zaměřením na chudobu pracujících; tato 
opatření by v nutných případech pouze 
doplňovala vnitrostátní záchranné sítě;
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d) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání a sociálně-ekonomická 
integrace osob a komunit.

 (Písmena a) až d) článku 2b odpovídají písmenům h) až j) návrhu COM, s těmito změnami 
(vyznačenými tučně):

h) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace nejen současných nebo bývalých pracovníků 
pracujících v odvětví fosilních paliv, ale všech osob mimo trh práce, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných, osob ucházejících se o své první zaměstnání a mladých lidí, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET);

i) aktivní politiky v oblasti trhu práce a dovedností zaměřené na odvětví a pracovní 
místa orientovaná na budoucnost, jakož i pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání 
zaměstnání;

ia) dočasná opatření na podporu příjmů pracovníků nejvíce zasažených případnou 
transformací a opatření na jejich sociální ochranu se zvláštním zaměřením na chudobu 
pracujících; tato opatření by v nutných případech pouze doplňovala vnitrostátní záchranné 
sítě;

j) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání a sociálně-ekonomická integrace osob a 
komunit.)

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST technickou pomoc, pokud 
jde o investiční oblasti uvedené 
v odstavcích 2, 2a a 2b.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 

2d. Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU a 
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podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

v souladu s pravidly Unie pro státní 
podporu podle článků 107 a 108 SFEU 
podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h), prošly dodatečnou kontrolou, 
pokud jde o dodržování evropského pilíře 
sociálních práv, a vedou k tvorbě 
udržitelných a kvalitních pracovních míst 
a k lepšímu sociálnímu začleňování. 
Takové investice jsou způsobilé pouze 
tehdy, pokud jsou nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace 
a nezachovávají závislost na fosilních 
palivech.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. i). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

2e. Z FST mohou být podporovány 
rovněž investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených 
v příloze I směrnice 2003/87/ES, pokud 
byly tyto investice schváleny jako součást 
územního plánu spravedlivé transformace 
na základě informací požadovaných podle 
čl. 7 odst. 2 písm. i). Takové investice jsou 
způsobilé pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné k provedení územního plánu 
spravedlivé transformace a nezachovávají 
závislost na fosilních palivech, a měly by 
být sociálně a environmentálně udržitelné.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 f (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2f. Při sestavování rozpočtu 
a plánování akcí usiluje FST o zajištění 
rovné podpory pro každou ze tří 
investičních oblastí uvedených 
v odstavcích 2, 2a a 2b. Na základě úvahy 
regionů může být zásada rovné podpory 
upravena, je však nutné zachovat 
vyvážený přístup k jednotlivým 
investičním oblastem. 

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv;

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv, s výjimkou 
zemního plynu jakožto přechodného 
dočasného paliva po dobu přechodu mezi 
uhlím a zelenou energií;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro činnosti uvedené v čl. 4 odst. 2a a 2b 
se použijí rovněž zvláštní výjimky [ESF+].

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
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postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu a 
pokud plánované činnosti splňují 
požadavek na plánování stanovený v čl. 4 
odst. 2f a cíle Zelené dohody pro Evropu.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ 
převedených na prioritu FST odpovídá 
alespoň 1,5násobku částky podpory z FST 
na tuto prioritu, avšak nepřesáhne 
trojnásobek této částky.

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a případně ze zdrojů převedených v 
souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Podíl ESF+ na celkových převedených 
zdrojích nepřesáhne 20 %.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
místními a regionálními orgány dotčených 
území, jakož i se sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti a 
místními subjekty připraví v plném 
souladu se zásadou partnerství jeden nebo 
více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
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č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady a dopady na trhu práce 
vyplývajícími z transformace, jakož i 
dopady v nepřímo ovlivněných odvětvích, 
jako jsou dodavatelé a poskytovatelé 
služeb, zejména s ohledem na přizpůsobení 
se pracovníků, potřeby rekvalifikace na 
základě změny profilů pracovních míst, 
jež se očekává v souvislosti se změnou 
pracovního trhu na těchto územích, nebo 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů. 
Jedná se i o území s odvětvími, jejichž 
konečné průmyslové produkty jsou přímo 
dotčeny transformací na uhlíkovou 
neutralitu.

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni nejpozději do roku 
2050, včetně právně závazných dat pro 
klíčové etapy transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu, s 
cílem dosáhnout postupného ukončení 
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používání uhlí, dalších fosilních paliv a 
dotací na fosilní paliva na dotčeném 
území v časovém rámci, který bude v 
souladu s cílem omezit nárůst teploty na 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byla tato území 
nebo odvětví určena za nejvíce postižená 
procesem transformace popsaným v 
písmenu a) v souladu s odstavcem 1;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně dopadu 
na trh práce a sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu a vedlejších 
přínosů, zejména pokud jde o zdraví a 
dobré životní podmínky, transformace na 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku, která vysoce účinně 
využívá zdroje a energii, s uvedením 
možného počtu dotčených pracovních míst 
a ztrát pracovních míst, jakož i potenciálu 
pro vytváření pracovních míst, potřeb 
nových dovedností a dalších sociálních 
důsledků plynoucích ze zelené ekonomiky 
a rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací na nulové čisté emise, 
přechodem od využívání fosilních paliv 
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nebo ukončením činností s vysokými 
emisemi skleníkových plynů na těchto 
územích, a výzev v oblasti energetické 
chudoby;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, 
hospodářských a environmentálních 
dopadů transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení výzev a příležitostí, které 
se v souvislosti s transformací na 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku, jež vysoce efektivně 
využívá zdroje a energii, objevují v 
sociální, hospodářské a environmentální 
oblasti a na trhu práce, s podrobným 
seznamem plánovaných opatření, která 
dodržují zásadu vyváženého dílu pro 
každou ze tří investičních oblastí 
uvedených v čl. 4 odst. 2, 2a a 2b;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány;

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními, územními, 
meziregionálními nebo přeshraničními 
strategiemi a plány, s dalšími fondy Unie, 
jako jsou [ESF+], EFRR a EFG, s 
vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu, s příslušnými strategiemi Unie 
(Zelená dohoda pro Evropu a evropský 
pilíř sociálních práv), jakož i s cíli OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje;

Pozměňovací návrh 57
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podrobný seznam jednotlivých 
konzultovaných partnerů a zúčastněných 
stran zastupujících osoby žijící na 
dotčeném území;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů;

f) popis řídicích nástrojů a 
mechanismů sestávajících z dohody o 
partnerství a způsobu zapojení dotčených 
místních a regionálních orgánů a 
místních zúčastněných stran do 
organizace a provádění partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů v 
souladu s evropským kodexem chování 
pro partnerskou spolupráci v rámci 
evropských strukturálních a investičních 
fondů (CDR 240/2014);

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) popis způsobu, kterým byla 
provedena veřejná konzultace před 
přípravou územních plánů spravedlivé 
transformace, a způsobu zohlednění 
výsledku této konzultace;

Pozměňovací návrh 60
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu této transformace;

g) posouzení příležitostí, které 
dotčeným územím a osobám žijícím na 
těchto územích přináší transformace, s 
popisem typu plánovaných operací, včetně 
politik týkajících se trhu práce a 
dovedností nezbytných pro aktivní účast 
na podpoře a rozvoji zaměstnanosti a 
vytváření pracovních míst, a jejich 
očekávaného přínosu ke zmírnění 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních dopadů transformace i 
jejích dopadů v oblasti energetické 
bezpečnosti a k přeměně výzev spojených s 
transformací v příležitosti pro daný region 
i jeho obyvatele;

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

h) pokud jsou podporovány investice 
do jiných než malých a středních podniků, 
vyčerpávající seznam těchto operací a 
podniků a odůvodnění nezbytnosti této 
podpory prostřednictvím analýzy 
nedostatků, z níž vyplývá, že očekávané 
ztráty pracovních míst by překročily 
očekávaný počet pracovních míst 
vytvořených bez investic; nebo pokud je 
nezbytné rekvalifikovat pracovníky a 
uchazeče o zaměstnání a jiné financování 
není k dispozici;



PE648.609v04-00 162/328 RR\1210220CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst;

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku efektivně využívající 
zdroje a energii a povedou k podstatnému 
snížení emisí skleníkových plynů výrazně 
pod hodnotu příslušných referenčních 
hodnot zavedených pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES, a jsou nezbytné k ochraně 
významného počtu pracovních míst a 
splňují požadavky sociální udržitelnosti;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby na území 
stanoveném v plánu;

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) jednoznačný popis úlohy, kterou 
na podporu provádění plánů mají plnit 
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orgány veřejné správy a veřejné agentury.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu, se Zelenou dohodou 
pro Evropu, evropským pilířem sociálních 
práv, se závazky Unie v rámci Pařížské 
dohody a s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud revize vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu podle článku 
14 nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje 
revizi územního plánu spravedlivé 
transformace, provede se tato revize v 
rámci přezkumu v polovině období v 
souladu s článkem 14 nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

vypouští se

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Územní plány spravedlivé 
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transformace vylučují veškeré veřejné 
investice do infrastruktury fosilních paliv 
a nabízejí příležitost k dalšímu posílení 
místních ekonomik a krátkých 
ekonomických tras.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tento článek se použije v plném 
souladu s právními předpisy Unie a 
vnitrostátními právními předpisy o 
ochraně údajů, aniž jsou dotčena 
ustanovení nařízení (EU) …/… [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
8 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
3 odst. 3 a v čl. 8 odst. 4 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 4. Před přijetím aktu v přenesené 
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pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.

pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy a se zúčastněnými 
stranami v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 vstoupí v 
platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu (koeficient 25 %);

ii) zaměstnanost v odvětví těžby a 
energetického využívání uhlí, lignitu, 
ropných břidlic a rašeliny (koeficient 
25 %);

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 2 miliardy EUR. Částky 
přesahující 2 miliardy EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 8 miliard EUR. Částky 
přesahující 2 miliardy EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nástin procesu transformace a 
určení nejvíce postižených území v 
členském státě

1. Nástin procesu transformace a 
určení území v členském státě, která 
potřebují podporu při přechodu na nulové 
čisté emise

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – Reference: Article 7(2)(a) – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. Nástin očekávaného procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku v souladu s cíli vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu a 
dalších stávajících plánů transformace s 
harmonogramem pro ukončení nebo 
omezení činností, jako je těžba uhlí a 
lignitu nebo výroba elektřiny z uhlí

1.1. Nástin očekávaného procesu 
transformace na obnovitelnou, oběhovou a 
klimaticky neutrální ekonomiku efektivně 
využívající zdroje a energii v souladu s cíli 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu a dalších stávajících plánů 
transformace s harmonogramem pro 
ukončení nebo omezení činností spojených 
s fosilními palivy do roku 2050 a v 
časovém rámci odpovídajícím snahám o 
dosažení cíle omezit nárůst teploty na 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí
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Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. b) – bod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. Určení území, u nichž se očekává, že 
budou nejvíce postižena, a odůvodnění 
této volby s odpovídajícím odhadem 
hospodářských dopadů a dopadů na 
zaměstnanost na základě nástinu v oddíle 
1.1

1.2. Určení území, odvětví, komunit a 
skupin obyvatel žijících na těchto 
územích, které potřebují odpovídající 
podporu nejnaléhavěji, aby složitou 
situaci, v níž se nacházejí, mohly tyto 
osoby využít jako příležitost, a odůvodnění 
této volby s odpovídajícím odhadem 
hospodářských dopadů a dopadů na 
zaměstnanost na základě nástinu v oddíle 
1.1

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posouzení výzev spojených s 
transformací, pro každé z určených území

2. Posouzení výzev a příležitostí 
spojených s transformací, pro každé z 
určených území

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního a územního dopadu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku

2.1. Posouzení hospodářských, 
sociálních, odvětvových a územních výzev 
a příležitostí, které se objevují v souvislosti 
s transformací na obnovitelnou, oběhovou 
a klimaticky neutrální ekonomiku 
efektivně využívající zdroje a energii
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c) – tabulka – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– hospodářská odvětví v útlumu, u 
nichž se očekává, že v souvislosti s 
transformací ukončí nebo výrazně omezí 
své činnosti, včetně odpovídajícího 
harmonogramu,

– hospodářská odvětví v útlumu a 
odvětví, jejichž úpadek se předpokládá v 
souladu se zastřešujícími cíli Zelené 
dohody pro Evropu, u nichž se očekává, že 
v souvislosti s transformací ukončí nebo 
výrazně omezí své činnosti, včetně 
odpovídajícího harmonogramu,

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c) – tabulka – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– očekávané ztráty pracovních míst a 
potřeby rekvalifikace při zohlednění 
prognóz v oblasti dovedností,

– očekávané ztráty pracovních míst a 
potřeby v oblasti rekvalifikace, dovedností 
a odborné přípravy a plánové typy 
podpory a politik při zohlednění prognóz v 
oblasti dovedností potřebných v různých 
odvětvích a průmyslu k adaptaci na 
požadované změny;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c) – tabulka – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potenciál pro hospodářskou 
diverzifikaci a možnosti rozvoje.

– potenciál pro hospodářskou 
diverzifikaci a možnosti rozvoje pro území 
a osoby žijící na těchto územích v dalších 
možných stávajících nebo nových 
udržitelných odvětvích a podnicích;
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c) – tabulka – odst. 2 – odrážka 2 
a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– očekávané dopady na různé 
kategorie místní populace, pokud jde o 
věk, pohlaví a místo pobytu.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 s ohledem na dosažení klimatické 
neutrality

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 s ohledem na dosažení obnovitelné, 
oběhové a klimaticky neutrální 
ekonomiky efektivně využívající zdroje a 
energii

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. d) – tabulka – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozvojové potřeby k řešení 
problémů spojených s transformací, 

– rozvojové potřeby k řešení 
problémů a příležitostí spojených s 
transformací,

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. d) – tabulka – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– cíle a výsledky, které se od 
provedení priority FST očekávají.

– cíle a výsledky, které se od 
provedení priority FST očekávají, a to i 
pokud jde o osoby žijící v dotčených 
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regionech;

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. d) – tabulka – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– cíle a výsledky, které se pro místní 
hospodářství očekávají.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.3 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. e) – tabulka – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– další regionální nebo národní 
rozvojové plány.

– další regionální, národní, územní, 
meziregionální nebo přeshraniční 
strategie a plány, další fondy Unie, jako 
jsou [ESF+], EFRR a EFG, vnitrostátní 
plány v oblasti energetiky a klimatu s 
příslušnými strategiemi Unie (Zelená 
dohoda pro Evropu a evropský pilíř 
sociálních práv), jakož i cíle OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje;

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.3 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. e) – tabulka – odrážka 3a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podrobný seznam různých 
konzultovaných partnerů a zúčastněných 
stran zastupujících osoby žijící na 
dotčeném území.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. g) – tabulka – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– typ plánovaných operací a jejich 
očekávaný přínos ke zmírnění dopadu 
transformace na klimatickou neutralitu

– typ plánovaných operací, které 
doplní a aktivně podpoří spravedlivou 
transformaci na nulové čisté emise, a 
jejich očekávaný přínos.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. h) – tabulka – odst. 1 – odrážka 
1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků a u všech z nich 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
pracovních míst vytvořených bez investic

– vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků a u všech z nich 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
udržitelných a důstojných pracovních míst 
vytvořených bez těchto investic nebo 
pokud je nezbytné rekvalifikovat 
pracovníky a uchazeče o zaměstnání a 
jiné financování není k dispozici.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i) – tabulka – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vyčerpávající seznam operací, které 
mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku a povedou k 
podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů nad rámec příslušných referenčních 
hodnot používaných pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně 
významného počtu pracovních míst

– vyčerpávající seznam operací, které 
mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na obnovitelnou, 
oběhovou a klimaticky neutrální 
ekonomiku efektivně využívající zdroje a 
energii a povedou k podstatnému snížení 
emisí skleníkových plynů nad rámec 
příslušných referenčních hodnot 
používaných pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES a že 
jsou nezbytné k přizpůsobení, přeměně 
nebo ztrátě dotčených pracovních míst a 
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přispívají k sociální udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. j) – tabulka – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– synergie a doplňkovost 
plánovaných operací s dalšími programy v 
rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 
růst (podpora procesu transformace), 
dalšími finančními nástroji (fond Unie pro 
modernizaci obchodu s emisemi) a dalšími 
pilíři mechanismu pro spravedlivou 
transformaci (zvláštní režim v rámci 
programu InvestEU a úvěrový nástroj pro 
veřejný sektor zřízený s Evropskou 
investiční bankou) na pokrytí zjištěných 
investičních potřeb

– synergie a doplňkovost 
plánovaných operací s dalšími programy v 
rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 
růst (podpora procesu transformace), 
dalšími finančními nástroji (fond Unie pro 
modernizaci obchodu s emisemi) a dalšími 
pilíři mechanismu pro spravedlivou 
transformaci (zvláštní režim v rámci 
programu InvestEU a úvěrový nástroj pro 
veřejný sektor zřízený s Evropskou 
investiční bankou) na pokrytí zjištěných 
investičních potřeb a poskytování podpory 
potřebné pro osoby žijící v dotčených 
regionech, zejména pro pracovníky a 
uchazeče o zaměstnání;

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. j) – tabulka – odrážka 1a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– popis úlohy, kterou na podporu 
provádění plánů mají plnit orgány veřejné 
správy a veřejné agentury.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – bod 3.1 – tabulka – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Způsob zapojení partnerů do 
přípravy, provádění, sledování a hodnocení 
územních plánů spravedlivé transformace,

– Dohody pro účely aktivního 
zapojení partnerů v souladu s evropským 
kodexem chování pro partnerskou 
spolupráci v rámci evropských 
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strukturálních a investičních fondů (CDR 
240/2014), včetně nevládních organizací, 
odborových svazů a dalších klíčových 
zástupců a zúčastněných stran 
zastupujících osoby žijící v dotčených 
oblastech, zejména pracovníky a uchazeče 
o zaměstnání, do přípravy, provádění, 
sledování a hodnocení územních plánů 
spravedlivé transformace, včetně určení 
organizací občanské společnosti, které 
mají být zapojeny, a způsobu vedení 
konzultací se zástupci komunit a jejich 
aktivního zapojení do procesu 
programování; konzultace a zapojení by 
měly být prováděny před vypracováním 
programových dokumentů, během něj a 
po něm;

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – bod 3.1 – tabulka – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výsledky veřejné konzultace. – výsledky veřejné konzultace v 
souladu s evropským kodexem chování 
pro partnerskou spolupráci v rámci 
evropských strukturálních a investičních 
fondů (CDR 240/2014) a popis toho, jak 
byla veřejná konzultace provedena a jak 
byl její výsledek zohledněn v plánu.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – bod 3.2 – tabulka – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Plánovaná opatření pro sledování a 
hodnocení, včetně ukazatelů pro měření 
schopnosti plánu dosáhnout jeho cílů

– Plánovaná opatření pro sledování a 
hodnocení, včetně ukazatelů pro měření 
schopnosti plánu dosáhnout jeho cílů, 
postupné ukončování činností 
souvisejících s fosilními palivy v 
dotčených oblastech, počet nových 
udržitelných a důstojných pracovních míst 
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a pracovních příležitostí, jež lze vytvořit, 
dosažené sociální výsledky, jako je snížení 
extrémní chudoby

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – bod 3.3 – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt nebo subjekty odpovědné za 
koordinaci a sledování provádění plánu a 
jejich úkoly

Subjekt nebo subjekty odpovědné za 
koordinaci a sledování provádění plánu a 
jejich úkoly v souladu s evropským 
kodexem chování pro partnerskou 
spolupráci v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů (CDR 
240/2014)

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – sloupec 1 – za “RCO 209” (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regionální sociální rozvoj v regionu 
úrovně NUTS 3, kde se provádějí plány 
spravedlivé transformace;
RCO 301 – investice do mikrofinancování 
a financování sociálních podniků 
a sociální ekonomiky;
RCO 302 – zařízení pro všeobecné 
a odborné vzdělávání;
RCO 303 – investice do energeticky 
účinného sociálního bydlení 
přispívajícího k řešení problému 
energetické chudoby a bydlení podle 
zásady „bydlení především“ pro osoby bez 
domova nebo ohrožené bezdomovectvím;
RCO 304 – kvalitní, udržitelná a cenově 
dostupná infrastruktura sociální a 
zdravotní péče a zdravotnické služby a 
inovativní řešení v oblasti zdraví, včetně 
zdravotnických služeb a nových modelů 
zdravotní péče;
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RCO 305 – sociální inovace, včetně 
inovativních sociálních řešení a režimů 
zaměřených na podporu sociálních 
přínosů a výsledků v příslušných 
oblastech;
RCO 306 – kulturní aktivity a aktivity 
spojené s kulturním dědictvím, které mají 
sociální cíl;
RCO 307 – infrastruktura pro místní 
komunity, jako jsou komunitní a 
dobrovolnická centra;
RCO 308 – začlenění a přístupnost pro 
osoby se zdravotním postižením.
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STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 
BEZPEČNOST POTRAVIN

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Zpravodaj: Alexandr Vondra

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) je prvním pilířem mechanismu pro spravedlivou 
transformaci a je považován za nutnou podmínku úspěšného přechodu na klimaticky neutrální 
hospodářství. Komise hodlá zajistit, aby „nikdo nebyl opomenut“, nicméně návrh FST tento 
příslib nenaplňuje. 

Zaprvé, velikost FST v objemu 7,5 miliard EUR zdaleka neodpovídá očekávaným potřebám, 
jež se do roku 2050 v některých členských státech odhadují na stovky miliard EUR. Proto se 
domnívám, že na zvýšení objemu fondu FST je třeba vyčlenit další finanční prostředky, o 
čemž je nutné diskutovat během probíhajících jednání o příštím víceletém finančním rámci.  

Zadruhé, Komise navrhuje doplnit chybějící prostředky povinným převodem z EFRR a ESF+. 
Podle mého názoru se tímto způsobem odeberou finanční prostředky pro další důležité cíle a 
takovýto převod by měl být prováděn pouze na dobrovolném základě a z rozhodnutí 
členských států, které mohou nejlépe posoudit své vlastní investiční potřeby.

Zatřetí, priority FST v oblasti výdajů je třeba změnit tak, aby se maximalizoval jeho dopad. 
Přechod EU na nízkouhlíkové hospodářství v prvé řadě a nejvíce zasáhne regiony EU závislé 
na uhlí a lignitu. Z tohoto důvodu by měla být značná část zdrojů FST investována do těch 
členských států a regionů, které jsou stále z velké míry, ne-li zcela, závislé na uhlí a lignitu a 
v nichž hospodářské a sociální dopady takovéto změny v zájmu udržitelnosti budou 
nejcitelnější.  

S cílem usnadnit transformaci související s klimatem v členských státech by:

– měly být povoleny investice v oblasti plynu, pokud vedou k významnému snížení 
emisí, neboť zemní plyn by měl být považován za jeden ze zdrojů této transformace;

– neměly být diskriminovány velké společnosti, neboť mohou provádět investice většího 
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rozsahu,  a samozřejmě by také měly být podporovány  malé a střední podniky (MSP) a nové 
podniky; a 

– měly být podporovány nové technologie, pokud jsou natolik vyspělé, že mohou být 
využity k tomu, aby FST v krátkodobém horizontu přinesl skutečné změny. 

Vzhledem k současné politické situaci, včetně toho, že je pravděpodobné, že se v důsledku 
koronavirové krize sníží investiční kapacita, jsem přesvědčen, že hrozí, že EU nebude 
schopna do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 175 třetí 
pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 175 třetí 
pododstavec a čl. 322 odst. 1 písm. a) této 
smlouvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“) a je součástí 
investičního plánu pro udržitelnou Evropu, 

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody, a zejména 
cíle stanoveného v článku 2 této dohody, a 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, 
neboť soustředí finanční prostředky Unie 
na environmentálně a sociálně udržitelné 
cíle. Toto nařízení provádí jednu z priorit 
stanovených ve sdělení o Zelené dohodě 
pro Evropu (dále jen „Zelená dohoda pro 
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na jehož základě se v rámci mechanismu 
pro spravedlivou transformaci v kontextu 
politiky soudržnosti poskytuje účelové 
financování s cílem pokrýt hospodářské a 
sociální náklady na transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

Evropu“)11 a je součástí investičního plánu 
pro udržitelnou Evropu12, na jehož základě 
se v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci v kontextu politiky 
soudržnosti poskytuje účelové financování 
s cílem podpořit území Unie a jejich 
obyvatele, zvláště ty nejohroženější, při 
řešení hospodářských a sociálních 
problémů spojených s transformací na 
klimaticky neutrální, environmentálně 
udržitelné a oběhové hospodářství účinně 
využívající energii a zdroje nejpozději do 
roku 2050, v němž jsou veškeré zbývající 
emise skleníkových plynů kompenzovány 
odpovídajícími absorpcemi a ve kterém se 
chrání a posiluje přírodní kapitál Unie a 
celkové fyzické a duševní zdraví občanů.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální environmentálně udržitelné a 
oběhové hospodářství účinně využívající 
energii a zdroje je jedním z 
nejdůležitějších politických cílů Unie a 
vyžádá si značné dodatečné investice. Dne 
12. prosince 2019 schválila Evropská rada 
cíl dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie, který má přispět k plnění 
cílů Pařížské dohody. Opatření k boji proti 
změně klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí sice přinesou v 
dlouhodobém horizontu obecný prospěch, 
ovšem ve střednědobém horizontu 
znamenají příležitosti a výzvy pro 
všechny, protože ne všechny osoby, 
regiony a členské státy začínají s 
transformací ze stejné výchozí pozice a 
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zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

nemají stejnou schopnost reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie.

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí se zaměřovat na lidi, musí být 
spravedlivá, inkluzivní a sociálně přijatelná 
pro všechny, snižovat nerovnosti a nikoho 
neopomíjet. Proto musí Unie i členské 
státy od samého počátku brát v úvahu 
hospodářské, environmentální a sociální 
dopady transformace a využít všechny 
možné nástroje k prevenci nepříznivých 
důsledků a k jejich zmírnění v případě, 
kdy se jim zabránit nedá, a vytvořit nové 
příležitosti pro území a obyvatele, jež 
transformace postihne nejvíce. V tomto 
ohledu hraje významnou úlohu rozpočet 
Unie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Transformace na uhlíkově 
neutrální hospodářství je také příležitostí 
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k vytvoření většího počtu pracovních míst. 
Podle ročního přehledu Komise z roku 
2019 nazvaného „Zaměstnanost a vývoj v 
sociální oblasti v Evropě“ povede 
transformace na uhlíkově neutrální 
hospodářství ke zvýšení počtu dostupných 
pracovních míst. Očekává se, že do roku 
2030 povede v Unii k vytvoření dalšího 1,2 
milionu pracovních míst, navíc k 12 
milionům nových pracovních míst, k 
jejichž vytvoření by mělo dojít už podle 
dřívějších odhadů. Podle Komise by 
mohla tato transformace zmírnit 
současnou polarizaci pracovních míst 
způsobenou automatizací a digitalizací 
tím, že by vytvořila pracovní místa také 
uprostřed spektra rozložení mezd a 
dovedností, zejména pak ve stavebnictví a 
ve výrobě.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) S ohledem na současné 
hospodářské a sociální důsledky 
pandemie COVID-19 v členských státech 
je zásadně důležité posílit nástroje politiky 
soudržnosti a učinit rozpočet EU 
pružnější. Členské státy musí mít volnost k 
tomu, převádět prostředky mezi fondy, 
výdajovými položkami a prioritami podle 
svých hospodářských a sociálních potřeb 
bez ohledu na tematické zaměření a 
makroekonomickou nebo politickou 
podmíněnost EU.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické, environmentální, hospodářské 
a sociální cíle na regionální úrovni by měl 
tento mechanismus podporovat území a 
jejich obyvatele při řešení sociálních, 
environmentálních a hospodářských 
dopadů transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě, a to i s ohledem na 
důsledky krize COVID-19.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je podporovat opatření 
zaměřená na spravedlivý a úspěšný 
přechod na klimaticky neutrální 
ekonomiku a zabránit nepříznivým 
účinkům  klimatické a environmentální 
transformace nebo tyto účinky zmírnit v 
případě, kdy se jim nedá zabránit, tím, že 
podpoří nejvíce postižené osoby a území, 
zejména přímo dotčené pracovníky, a 
poskytne jim nové příležitosti. V souladu 
se specifickým cílem FST by opatření 
podporovaná z FST měla přímo přispět k 
usnadňování transformace a zmírňování 
jejího dopadu, a to vytvářením nových 
udržitelných pracovních míst, 
zmírňováním negativních dopadů na 
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zaměstnanost a nepříznivých sociálních 
důsledků, které by mohly vést k odlivu 
obyvatel z dotčených regionů, a 
financováním diverzifikace a modernizace 
místního hospodářství prostřednictvím 
přímé podpory poskytované 
environmentálně a sociálně udržitelné 
činnosti. To se odráží ve specifickém cíli 
FST, který je stanoven na stejné úrovni a 
uveden spolu s cíli politiky stanovenými v 
článku [4] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Velikost FST by měla odpovídat 
potřebám spojeným se spravedlivou 
klimatickou a environmentální 
transformací. Financování by mělo být 
poskytováno všem členským státům na 
podporu jejich transformace, přičemž by 
měl být zvláštní důraz kladen na území, 
kde se stále těží uhlí nebo kde po 
postupném ukončení těžby dochází k 
významným strukturálním změnám.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu a k urychlení transformace na 
klimaticky neutrální hospodářství 
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rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

nejpozději do roku 2050. Zdroje z 
finančního krytí FST budou doplňkové a 
budou prováděny nad rámec investic, které 
jsou zapotřebí k dosažení celkového cíle 
vynaložit 40 % výdajů z rozpočtu Unie na 
realizaci klimatických cílů. Pokud se tak 
členské státy rozhodnou, přispějí k 
dosažení tohoto cíle zdroje převedené z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a Evropského sociálního fondu 
plus (ESF+).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Jen samotné prostředky z FST 
nedokážou zajistit přechod na klimatickou 
neutralitu. Vedle tohoto fondu nabídnou 
dodatečný soubor opatření a možnosti 
financování další dva pilíře mechanismu 
pro spravedlivou transformaci, a to s 
cílem usnadnit a urychlit transformaci 
nejvíce postižených regionů. Zvláštní 
režim pro spravedlivou transformaci v 
rámci programu InvestEU přiláká 
soukromé investice, které budou ku 
prospěchu regionů procházejících 
transformací a pomohou jejich 
hospodářství s nalezením nových zdrojů 
růstu, jako jsou projekty dekarbonizace a 
hospodářské diverzifikace regionů a 
projekty v oblasti energetiky, dopravy a 
sociální infrastruktury. Úvěrový nástroj 
pro veřejný sektor zřízený s Evropskou 
investiční bankou, který je podpořen z 
rozpočtu EU, se bude používat k 
poskytování zvýhodněných úvěrů pro 
veřejný sektor, např. k investicím do 
energetiky a dopravní infrastruktury, do 
budování sítí dálkového vytápění a do 
renovace nebo izolace budov.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Ke spravedlivé transformaci patří i 
podpora těch, kteří jsou změnou klimatu 
postiženi nejvíce. Změna klimatu bude mít 
neúměrný dopad na některé regiony a 
společenství, které je nutné v duchu 
evropské solidarity zachovat.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST by měly doplňovat 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti, aniž by byly v rozporu s 
dalšími cíli politiky soudržnosti a příděly 
finančních prostředků na dosahování 
dalších cílů v rámci EFRR a ESF+.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 

(8) Klimatická a environmentální 
transformace je výzvou pro všechny 
členské státy, ale z dlouhodobého hlediska 
zároveň přinese nové příležitosti. Bude 
obzvláště náročná pro ty členské státy, jež 
jsou silně závislé na pevných fosilních 
palivech, ale také na průmyslových 
činnostech náročných na emise 
skleníkových plynů. Tyto činnosti bude 
třeba v důsledku transformace na 
klimatickou neutralitu postupně ukončit 
nebo přizpůsobit a zároveň zajistit 
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rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

bezpečnost dodávek cenově dostupné, 
bezpečné a udržitelné energie. Proto by 
měl být FST otevřený všem členským 
státům, ale při rozdělování jeho finančních 
prostředků by mělo být zohledněno, zda 
jsou členské státy schopny nezbytné 
investice pro transformaci na klimatickou 
neutralitu financovat.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byl pro FST stanoven 
přiměřený finanční rámec, měla by Komise 
na základě objektivních kritérií stanovit 
roční rozpis dostupných přídělů podle 
jednotlivých členských států v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst.

(9) Aby byl pro FST stanoven 
přiměřený finanční rámec, měla by Komise 
na základě objektivních kritérií a jasných 
podmínek stanovit roční rozpis dostupných 
přídělů podle jednotlivých členských států 
v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 
růst.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
komunity, pracovníky, místní ekonomiky a 
jsou ze střednědobého až dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody pro Evropu 
a evropského pilíře sociálních práv. 
Financované projekty by měly přispívat k 
transformaci na klimaticky neutrální a 
environmentálně udržitelné oběhové 
hospodářství účinně využívající energii a 
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fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

zdroje. Nárok na podporu by měly mít 
investice do přechodných zdrojů energie, 
např. do zemního plynu, pokud vedou 
k podstatnému omezení emisí 
skleníkových plynů a umožňují používání 
plynu coby obnovitelné a udržitelné 
alternativy. Kromě toho by měly být v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/85212a, 
pokud členský stát v územním plánu 
spravedlivé transformace nezdůvodní 
potřebu jejich podpory a jejich soulad s 
cílem klimatické neutrality EU. V 
upadajících odvětvích, jako je výroba 
energie založená na uhlí, lignitu, rašelině a 
ropné břidlici nebo těžební činnosti spojené 
s těmito pevnými fosilní palivy, by měla 
být podpora vázána na postupné 
ukončování činnosti v časovém rámci, 
který bude odpovídat povinnostem Unie 
vyplývajícím z Pařížské dohody, a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s cíli EU v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a klimatickou 
neutralitou EU do roku 205013 
podporovány nové činnosti zaváděním 
nových technologií, nových postupů nebo 
produktů, které povedou k výraznému 
snížení emisí a zároveň zachovají a zlepší 
zaměstnanost a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována boji proti 
energetické chudobě, činnostem, které 
podporují zavádění vyspělých a 
udržitelných technologií, včetně 
technologií založených na umělé 
inteligenci, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření 
pomohou zmírnit negativní vedlejší 
účinky klimatické a environmentální 
transformace a přispějí k výraznému 
snížení emisí skleníkových plynů a 
využívání přírodních zdrojů. K dosažení 
cíle klimatické neutrality do roku 2050 
jsou nezbytné investice do oběhového 
hospodářství založeného na udržitelných 
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zdrojích a biotechnologiích a do obnovy 
poškozených ekosystémů. Takové 
investice jsou drahé a nárok na jejich 
podporu by měly mít všechny členské státy 
bez ohledu na svou finanční kapacitu. 

_________________ _________________
12a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 
22.6.2020, s. 13).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) FST by měl podporovat činnosti a 
zavádění technologií, jež jsou dlouhodobě 
udržitelné a po svém úvodním rozšíření 
nejsou pro svůj provoz závislé na 
subvencích. Podporované činnosti by 
neměly bránit rozvoji a zavádění 
nízkouhlíkových alternativ nebo vést k 
ustrnutí aktiv škodlivých pro cíle 
klimatické neutrality a ochrany životního 
prostředí s ohledem na jejich životní 
cyklus.

Odůvodnění

Sladění s taxonomií EU pro udržitelné financování dohodnutou mezi třemi orgány EU 
usnadní vzájemnou provázanost politik, včetně politiky klimatu a životního prostředí, s 
rozpočtovými výdaji EU. Taxonomie EU poskytuje základní referenční rámec pro posouzení, 
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zda jsou investice udržitelné. FST nepodpoří činnosti, jež by byly v rozporu s cíli Zelené 
dohody v oblasti klimatu a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří 
jsou při transformaci na klimatickou 
neutralitu nejzranitelnější, by měl FST 
podporovat také zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci dotčených pracovníků s cílem 
pomoci jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany osob, které 
jsou klimatickou a environmentální 
transformací zasaženy nejvíce, by měl 
FST podporovat také zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikaci dotčených pracovníků, 
jakož i osoby samostatně výdělečně činné 
a nezaměstnané, s cílem pomoci jim 
připravit se na nové příležitosti, jakož i 
poskytovat aktivní a personalizovanou 
pomoc všem kategoriím uchazečů o 
zaměstnání při hledání zaměstnání, zajistit 
jejich aktivní začleňování do společnosti a 
zároveň dodržovat rovnost žen a mužů a 
usilovat o dosažení genderové vyváženosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) FST hraje důležitou roli při 
zmírňování sociálních důsledků nad 
rámec hospodářství a neměl by být 
pouhým obchodním investičním 
nástrojem. Transformace na klimatickou 
neutralitu může klást nároky na postižené 
regiony a obyvatele, kteří tam žijí. Hrozí 
nejen ztráta pracovních míst, ale také 
ztráta místních daní z příjmu nebo 
migrace pracovníků, v jejímž důsledku 
budou na místě zůstávat mladí a starší lidé 
a dojde případně i k rušení některých 
služeb, zejména pro horníky. Investice do 
sociální infrastruktury s cílem zajistit 
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vysokou úroveň služeb pro obyvatele 
postižených oblastí a vyvážit ztrátu služeb 
je proto klíčovou součástí zajištění 
sociálně spravedlivé transformace, která 
nikoho neopomíjí. FST by měl zejména 
přijmout opatření, aby zabránil recesi a 
zajistil, aby místní obyvatelstvo změnu 
přijalo a došlo ke zlepšení služeb 
poskytovaných v místní komunitě i 
infrastruktury, pokud jde o zdravotní 
služby, sociální služby a místní 
demokracii.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice, se zvláštním 
zaměřením na investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány, pokud jsou nezbytné pro 
zmírnění ztrát pracovních míst v důsledku 
transformace, a to vytvořením nebo 
ochranou významného počtu pracovních 
míst, a pokud nevedou k přemístění nebo 
nevyplývají z přemístění podniku. 
Investice do stávajících průmyslových 
zařízení, včetně těch, které spadají pod 
unijní systém obchodování s emisemi, by 
měly být přípustné, pokud přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 a jsou výrazně 
nižší než příslušné referenční hodnoty 
zavedené pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice Evropského 
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2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a pokud 
vedou k ochraně významného počtu 
pracovních míst a nenahrazují 
financování podle směrnice 2003/87/ES. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

__________________ ______________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).  

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).  

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pravidla Unie v oblasti státní 
podpory musí být pružná, pokud mají 
způsobilé oblasti v procesu transformace 
přilákat soukromé investice. Při návrhu 
nových pokynů by Komise proto měla 
zohledňovat problémy strukturálních 
změn v dotčených oblastech tak, aby těmto 
oblastem zajistila dostatečnou pružnost k 
tomu, aby své projekty realizovaly 
sociálně a ekonomicky proveditelným 
způsobem.



RR\1210220CS.docx 193/328 PE648.609v04-00

CS

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Podpora produktivních investic do 
jiných než malých a středních podniků 
prostřednictvím FST by neměla být 
omezena na oblasti způsobilé pro státní 
podporu na základě platných pravidel 
státní podpory v souladu s čl. 107 odst. 3 
písm. a) a c) SFEU. Pravidla státní 
podpory by naopak měla umožnit všem 
regionům, které jsou příjemci pomoci 
prostřednictvím FST, účinně řešit hrozbu 
ztráty pracovních míst v rané fázi. To by 
mělo být zajištěno také náležitou úpravou 
obecného nařízení (EU) č. 651/20141a.
________________
1a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 
26.6.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Oblasti nejvíce zasažené 
transformací na klimaticky neutrální 
ekonomiku by měly mít možnost co 
nejdříve aktivně řešit s tím spojené 
strukturální změny. To vyžaduje úpravy 
vnitrostátních právních předpisů pro 
státní podporu, např. prostřednictvím 
nových pokynů Komise na základě čl. 107 
odst. 3 písm. b) nebo c) SFEU, aby bylo 
zajištěno, že podpora bude podle platných 
pravidel povolena bez ohledu na status 
oblastí, kterým se pomáhá.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z EFRR, ESF+ nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] mohou být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným a měřitelným 
prováděním spravedlivého 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
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pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích a komunitách.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Přidělování finančních prostředků 
z fondu FST by mělo být podmíněno tím, 
že členské státy potvrdí a prokáží svůj 
závazek dosáhnout do roku 2050 unijní cíl 
klimatické neutrality a přijmou 
dlouhodobou strategii, která je v souladu s 
Pařížskou dohodou a jejím teplotním 
cílem. Pokud členský stát tyto podmínky 
nesplní, mělo by se pozastavit vyplácení  
50 % jeho ročního přídělu do doby, než 
dotčený členský stát nepotvrdí a 
neprokáže svůj závazek k dosažení těchto 
cílů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace je třeba určit nejvíce 
postižené obyvatele a nejvíce postižená 
území, na něž by se měla soustředit 
podpora z FST, a popsat konkrétní 
opatření, jež mají být přijata k dosažení 
klimaticky neutrální ekonomiky, zejména 
pokud jde o přeměnu nebo uzavření 
zařízení zabývajících se výrobou fosilních 
paliv nebo jinými činnostmi s vysokými 
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skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

emisemi skleníkových plynů, a to v 
harmonogramu odpovídajícím závazkům, 
které Unie přijala v rámci Pařížské 
dohody. Tato území by měla být přesně 
vymezena a měla by odpovídat regionům 
úrovně NUTS 3 nebo být jejich součástí. 
Plány by měly obsahovat podrobné 
informace o výzvách, příležitostech a 
investičních potřebách těchto území a 
stanovit typ potřebných operací takovým 
způsobem, aby byl zajištěn soudržný 
rozvoj hospodářských činností, jež budou 
odolné vůči změně klimatu a 
environmentálně udržitelné a zároveň 
slučitelné s transformací na klimatickou 
neutralitu a cíli Zelené dohody. Finanční 
podporu z FST by měly obdržet pouze 
investice v souladu s plány transformace. 
Územní plány spravedlivé transformace by 
měly být součástí programů 
(podporovaných z EFRR, ESF+, Fondu 
soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí. Pro hodnocení 
investic členských států lze použít 
investiční oblasti a priority stanovené 
Komisí v příloze D zpráv o jednotlivých 
zemích v rámci evropského semestru za 
rok 2020.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
obyvatele a území potýkající se s 
hospodářskou a sociální transformací při 
přechodu na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou oběhovou 
ekonomiku, která je v plné míře založena 
na energii z obnovitelných zdrojů a s 
vysokou účinností využívá zdroje a 
energii, nemůže být uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států. Je to na jedné 
straně způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a specifickými 
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který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

výzvami nejvíce znevýhodněných obyvatel 
a regionů, jakož i omezenými finančními 
prostředky členských států a území, a na 
straně druhé potřebou soudržného 
prováděcího rámce, který zahrnuje několik 
fondů Unie v rámci sdíleného řízení. 
Jelikož těchto cílů může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 SEU. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit obyvatele v 
regionech, kteří se z důvodu zvláštností 
jednotlivých členských států potýkají s 
různými závažnými sociálně-
ekonomickými problémy při procesu, jímž 
se má Unie nejpozději do roku 2050 
transformovat na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou oběhovou 
ekonomiku účinně využívající energii a 
zdroje a v jehož rámci se má dosáhnout 
unijního cíle snížení emisí skleníkových 
plynů stanoveného pro rok 2030.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2

Specifický cíl Specifický cíl
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V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech.

1. Z prostředků FST se financuje 
zvládání sociálního, socio-ekonomického 
a environmentálního dopadu 
transformace v postižených regionech ve 
všech členských státech.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí [X] mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem. Financování 
FST nesmí být zajišťováno na úkor zdrojů 
přidělených jiným fondům VFR.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Přístup k finančním prostředkům z 
FST je podmíněn tím, že se členské státy 
ve svých plánech spravedlivé 
transformace zaváží a prokážou 
odhodlání splnit unijní cíl klimatické 
neutrality, jíž má být dosaženo nejpozději 
do roku 2050, a také přijetím dlouhodobé 
strategie uvedené v článku 15 nařízení 
(EU) 2018/1999 Evropského parlamentu 
a Rady1a v souladu s Pařížskou dohodou.
Pokud členský stát nesplní podmínky 
stanovené v prvním pododstavci, sníží se 
jeho roční příděly až do splnění těchto 
podmínek o 50 %.
Přezkumem v polovině období uvedený v 
čl. 7 odst. 4 se posoudí, zda podmínky 
stanovené v tomto odstavci jsou 
dostatečné k tomu, aby proběhla 
bezproblémová energetická transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku, jak je 
uvedeno v čl. 1 odst. 1. Komise případně 
přijme legislativní návrh na změnu tohoto 
odstavce.
_________________
1aNařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 
2018 o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné zdroje 
uvedené v odstavci 2, které byly FST 
přiděleny v rozpočtu Unie nebo poskytnuty 
z jiných zdrojů, doplňkovou podporu z 
EFRR nebo ESF+.

4. Odchylně od [článku 21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] mohou dodatečné zdroje 
uvedené v odstavci 2, které byly FST 
přiděleny v rozpočtu Unie nebo poskytnuty 
z jiných zdrojů, získat doplňkovou podporu 
z EFRR nebo ESF+ v rámci limitů 
stanovených v čl. 6 odst. 2.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s odstavcem 1 podporuje 
FST výhradně tyto činnosti:

2. V souladu s odstavcem 1 podporuje 
FST tyto činnosti:

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

a) produktivní a udržitelné investice 
do podniků, zejména do mikropodniků, 
malých a středních podniků a začínajících 
podniků, a to především v odvětvích 
nutných pro spravedlivou transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku, jak je 
uvedeno v čl. 1 odst. 1;

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání podniků se 
zvláštním důrazem na MSP a začínající 
podniky, které přispívají k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů;

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií 
ve veřejném nebo soukromém sektoru 
zajišťujících výrazné snížení emisí 
skleníkových plynů a výrazně nižší 
využívání zdrojů a energie;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou, čistou, 
bezpečnou a udržitelnou energii, do 
snižování emisí skleníkových plynů, 
účinného využívání zdrojů a energetické 
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účinnosti (a to i v oblasti dálkového 
vytápění) a energie z obnovitelných zdrojů; 
investice do technologií pro ukládání 
energie a energetických sítí, jako jsou 
inteligentní sítě a supersítě;
da) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním zemního plynu za 
předpokladu, že je využíván jako 
překlenovací technologie nahrazující 
černé nebo hnědé uhlí, rašelinu či ropnou 
břidlici a prokazatelně přináší významné 
snížení emisí skleníkových plynů a v 
pozdější fázi umožní využití plynu z 
obnovitelných zdrojů. Tyto investice by 
měly být v souladu s kritérii stanovenými v 
nařízení (EU) 2020/852, pokud členský 
stát v územním plánu spravedlivé 
transformace řádně neodůvodní nutnost 
podpořit operaci, která těmto kritériím 
neodpovídá, a neprokáže soulad takové 
investice s přechodem na klimatickou 
neutralitu do roku 2050;
db) cílená opatření zvyšující 
energetickou účinnost při renovaci s cílem 
řešit energetickou chudobu a špatné 
podmínky bydlení;
(dc) investice zaměřené na podporu 
přechodu na udržitelnější druhy mobility;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení a komunikačních 
technologií, které umožňují rozvoj odezvy 
na straně poptávky, s přihlédnutím k 
potřebě výrazně snížit využívání zdrojů a 
energie;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy 
a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy 
a projektů pro nové využití a obnovy 
poškozených ekosystémů při současném 
zajištění dodržování zásady „znečišťovatel 
platí“;

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;

g) investice do zavedení a posílení 
oběhového hospodářství využívajícího 
energii a zdroje udržitelných způsobem, 
včetně bioekonomiky, mimo jiné 
předcházením vzniku odpadů, jejich 
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snižováním, účinným využíváním zdrojů, 
opětovným používáním a recyklací;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání, včetně osob samostatně 
výdělečně činných, s cílem překlenout 
nedostatek dovedností nezbytných pro 
spravedlivou transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku, jak je uvedeno v 
čl. 1 odst. 1;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání v souladu se zásadou 
rovnosti žen a mužů a při zajištění 
genderové vyváženosti tam, kde je to 
možné;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání v souladu se zásadou rovnosti 
žen a mužů a při zajištění genderové 
vyváženosti tam, kde je to možné;

k) technická pomoc. k) technickou pomoc, včetně 
inkubátorů na místní a celostátní úrovni a 
„projektových jeslí“ spojujících investory 
a realizátory projektů.

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace 
a nevedou k přesunu pracovních míst, 
kapitálu a výrobních procesů z jednoho 
členského státu do druhého.

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených 
v příloze I směrnice 2003/87/ES, pokud 
byly tyto investice schváleny jako součást 
územního plánu spravedlivé transformace 
na základě informací požadovaných podle 
čl. 7 odst. 2 písm. i). Takové investice jsou 
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písm. i). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

způsobilé pouze tehdy, jsou-li nezbytné k 
provedení územního plánu spravedlivé 
transformace, vedou k zásadnímu snížení 
emisí skleníkových plynů pod referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES, nezpůsobují závislost na 
fosilních palivech a jsou nezbytné pro 
ochranu významného množství 
pracovních míst v dotčeném regionu. 
Příjemci podpory z FST neobdrží pro 
daný projekt žádné další finanční 
prostředky z jiných fondů podle směrnice 
2003/87/ES.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu či jakékoli 
činnosti spojené s odvětvím jaderné 
energetiky;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv;

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním pevných fosilních paliv;

Odůvodnění

Pro hospodářství, která jsou silně závislá na uhlí, je zemní plyn důležitou dočasnou možností 
usnadňující přechod na čisté a udržitelné zdroje energie. . Tyto investice však musí 
prokazatelně vést ke značnému snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 38
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice do zařízení pro 
zpracování zbytkového odpadu;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) produktivní investice do podniků 
jiných než MSP, které mají za následek 
přesun pracovních míst, kapitálu a 
výrobních procesů z jednoho členského 
státu do druhého.

Odůvodnění

FST by neměl vést k přemisťování hospodářských činností.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) investice, které by vedly k 
neudržitelnému využívání biomasy či 
jinému využívání potravinářských plodin 
pro účely výroby energie;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) činnosti či investice, u nichž je 
zvýšené riziko, že nebudou dlouhodobě 
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životaschopné a že jejich další fungování 
bude po počátečním rozvoji záviset na 
dotacích;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ed) činnosti nebo investice, které by 
bránily rozvoji a zavádění 
nízkouhlíkových alternativ a s ohledem na 
svůj životní cyklus by vedly k uvíznutí v 
aktivech neslučitelných s cílem klimatické 
neutrality.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ee) činnosti nebo investice, které by 
bránily rozvoji a zavádění 
nízkouhlíkových alternativ a vedly by k 
uvíznutí v aktivech, jež s ohledem na svůj 
životní cyklus znesnadňují dosažení 
klimatických a environmentálních cílů;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v zájmu soudržnosti právních předpisů a politik. Uvedení do souladu s 
taxonomií EU pro udržitelné finance a zahrnutí příslušného odkazu.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zdroje FST se přidělují kategoriím 1. Zdroje FST se přidělují kategoriím 
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regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

regionů, v nichž se nacházejí dotčení 
obyvatelé a dotčená území, na základě 
územních plánů spravedlivé transformace 
vypracovaných v souladu s článkem 7 a 
schválených Komisí v rámci programu 
nebo změny programu. Plánované zdroje 
mají podobu jednoho specifického 
programu či více specifických programů 
nebo jedné priority či více priorit v rámci 
programu. Zdroje se přidělují územím 
nejvíce postiženým transformací na 
klimatickou neutralitu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení obyvatel a území, nejvíce 
postižených procesem transformace a 
obsažených v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu 
odpovídá cílům Zelené dohody pro 
Evropu a teplotnímu cíli Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST odpovídá alespoň 
1,5násobku částky podpory z FST na tuto 
prioritu, avšak nepřesáhne trojnásobek 
této částky.

2. Pokud se členský stát rozhodne, že 
do FST převede zdroje v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních], celková částka 
zdrojů z EFRR a ESF+ převedených na 
prioritu FST nepřesáhne trojnásobek 
částky podpory z FST na tuto prioritu nebo 
priority.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní a regionální úrovni, jak je 
uvedeno v čl. 1 odst. 1, který je v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu, a to včetně 
harmonogramu vyřazování fosilních paliv 
v časovém rámci odpovídajícím snahám o 
dosažení cíle omezit nárůst teploty na 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč došlo k určení 
těchto území a těchto obyvatel za nejvíce 
postižené procesem transformace 
popsaným v písmenu a) a proč by se na ně 
měla vztahovat podpora z FST, v souladu s 
odstavcem 1;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 

c) posouzení výzev a příležitostí 
spojených s transformací, se kterými se 
nejvíce postižená území a obyvatelé 
potýkají, včetně sociálních, 
hospodářských a environmentálních 
dopadů transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku, jak je uvedeno v čl. 1 
odst. 1, s uvedením možného počtu 
dotčených pracovních míst a ztrát 
pracovních míst, rozvojových potřeb a cílů, 
které mají být splněny do roku 2030, v 
souvislosti s transformací nebo ukončením 



PE648.609v04-00 208/328 RR\1210220CS.docx

CS

těchto územích; činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů na těchto územích;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku, jak je 
uvedeno v čl. 1 odst. 1;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů;

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství a 
způsobu zapojení dotčených místních a 
regionálních orgánů a místních 
zúčastněných stran do organizace a 
provádění partnerství, plánovaných 
opatření pro sledování a hodnocení a 
odpovědných orgánů a seznam 
příslušných partnerů uvedených v 
odstavci 3;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) případně odůvodnění investic do 
operací týkajících se zemního plynu, které 
nejsou v souladu s kritérii stanovenými v 
nařízení (EU) 2020/852, včetně prokázání 
souladu těchto investic s dosažením 
klimatické neutrality do roku 2050 ;
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných podniků 
než mikropodniků a malých a středních 
podniků, vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory pro úspěch 
transformačního procesu v souladu s 
písmenem a) a pro řešení výzev uvedených 
v písmenu c) a důkaz o tom, že dané 
investice nepovedou k přesunu pracovních 
míst, kapitálu či výrobních procesů z 
jednoho členského státu do druhého;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst;

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst, a doklad o tom, že nečerpají podporu 
z jiných fondů dostupných podle směrnice 
2003/87/ES;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
všichni příslušní partneři v souladu s 
článkem [6] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 2 miliardy EUR. Částky 
přesahující 2 miliardy EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 8 miliard EUR (v 
cenách roku 2018). Částky přesahující 8 
miliard EUR na členský stát se přerozdělí 
úměrně k přídělům všech ostatních 
členských států. Podíly členských států 
jsou odpovídajícím způsobem přepočítány; 

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 
základě počtu obyvatel členského státu) ve 
výši nejméně 6 EUR po celé období.

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 
základě počtu obyvatel členského státu) ve 
výši nejméně 32 EUR (v cenách roku 
2018) po celé období. 

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1.1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. Nástin očekávaného procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku v souladu s cíli vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu a 
dalších stávajících plánů transformace s 
harmonogramem pro ukončení nebo 
omezení činností, jako je těžba uhlí a 
lignitu nebo výroba elektřiny z uhlí

1.1. Nástin očekávaného procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku podle čl. 1 dost. 1 a v souladu s 
cíli vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu a dalších stávajících 
plánů transformace s harmonogramem pro 
ukončení nebo omezení činností, jako je 
těžba uhlí a lignitu nebo výroba elektřiny z 
uhlí

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. Určení území, u nichž se očekává, 
že budou nejvíce postižena, a odůvodnění 
této volby s odpovídajícím odhadem 
hospodářských dopadů a dopadů na 
zaměstnanost na základě nástinu v oddíle 
1.1

1.2. Určení obyvatel a území, u nichž se 
očekává největší postižení, a odůvodnění 
této volby s odpovídajícím odhadem 
hospodářských dopadů a dopadů na 
zaměstnanost na základě nástinu v oddíle 
1.1

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posouzení výzev spojených s 
transformací, pro každé z určených území

2. Posouzení výzev a příležitostí 
spojených s transformací, pro každé z 
určených území

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyplnit pouze v případě, pokud jsou 
podporovány produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků:

Vyplnit pouze v případě, pokud jsou 
podporovány produktivní investice do 
jiných než mikropodniků a malých a 
středních podniků:
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– vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků a u všech z nich 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
pracovních míst vytvořených bez investic

– vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků a u všech z nich 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
pracovních míst vytvořených bez investic

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 2 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyplnit pouze v případě, že jsou 
podporovány investice k dosažení snížení 
emisí skleníkových plynů z činností 
uvedených v příloze I směrnice 
2003/87/ES:

Vyplnit pouze v případě, že jsou 
podporovány investice k dosažení snížení 
emisí skleníkových plynů z činností 
uvedených v příloze I směrnice 
2003/87/ES:

– vyčerpávající seznam operací, které 
mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku a povedou k 
podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů nad rámec příslušných referenčních 
hodnot používaných pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně 
významného počtu pracovních míst

– vyčerpávající seznam operací, které 
mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku a povedou k 
podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů nad rámec příslušných referenčních 
hodnot používaných pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně 
významného počtu pracovních míst;

– doklad o tom, že nečerpají podporu 
z jiných fondů dostupných podle směrnice 
2003/87/ES 
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30.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Zpravodaj (*): Jerzy Buzek

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Třicet let poté, co se země střední a východní Evropy vydaly na cestu převratného přechodu 
od komunismu a centrálně plánovaného hospodářství k demokracii a volnému trhu, se 
Evropská unie pouští do třicetileté transformace obdobného rozsahu, kdy se chce stát první 
klimaticky neutrální ekonomikou na světě. Stejně jako transformace po roce 1989 nám i Zelená 
dohoda pro Evropu otevírá dveře k dosažení systémové transformace, která nejenže změní 
způsob naší výroby, spotřeby a života, ale povede také ke změně Evropy jako takové a stane se 
inspirací pro ostatní. 

Naše obtížné zážitky spojené s transformací po roce 1989 hovoří o tom, že přechod na čistou 
energii bude úspěšný a nezvratný pouze tehdy, pokud nebude skutečně nikdo opomenut – žádný 
občan, region nebo členský stát. Je o evropskou solidaritu, o vítězství našich ambicí po mnoha 
desetiletích nehledě na politické nebo hospodářské cykly, o trvalou prosperitu všech Evropanů. 
To je přesně to, o co se v případě Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) jedná. 

Vydáváme se na tuto cestu plnou změn sjednoceni, máme společný cíl, avšak rozdílnou výchozí 
pozici. To znamená, že problémy, s nimiž se různé regiony a členské státy EU potýkají, se svým 
rozsahem a významem liší. Fond FST musí být naším hlavním nástrojem, který má zajistit 
postupné, avšak účinné odstranění těchto rozdílů, a umožnit, aby EU jako celek uspěla a aby 
měli prospěch z této transformace skutečně všichni Evropané.

Zpravodaj je přesvědčen, že jádrem Zelené dohody pro Evropu je energetická transformace a že 
největší problémy budou muset řešit ty regiony, které jsou charakterizovány vysokou mírou 
těžby pevných fosilních paliv. Právě tam totiž hrozí největší ztráta pracovních míst, přičemž 
zavírání uhelných dolů ohrožuje celý dodavatelský řetězec. Právě tam bude obzvlášť obtížné 
investovat do čistého průmyslu v místech sesedání podloží. To jsou totiž oblasti, kde se zvláště 
cení tradice těžké práce, kterou je nutné si vážit a podporovat. Pokud by občané těchto regionů, 
zejména mladí lidé, zůstali bez pomoci, nejenže ztratí smysl pro spoluodpovědnost, ale také 
svou víru v Evropskou unii jakožto společenství, které jim může nabídnout stabilní budoucnost.
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Fond FST se nebude pohybovat v neprobádaných vodách. Výbor ITRE pomohl vytvořit rámec, 
do něhož je fond zasazen. V roce 2017 jsme společně s místopředsedou pro energetickou unii 
a komisařem pro energetiku a klima vytvořili platformu EU pro uhelné regiony procházející 
transformací, která má pomoci transformovat energetiku a zmírnit její sociální dopad, a to 
na základě financování návrhů pilotních projektů podporovaných výborem ITRE, které budou 
probíhat až do roku 2021. Tím se místní samosprávě v těchto regionech dostalo nevratné 
odborné pomoci. V návaznosti na to výbor ITRE v rámci iniciativy svého předsedy podpořil 
návrh vytvořit v příštím víceletém finančním rámci zvláštní fond pro uhelné regiony 
procházející transformací. 

Tyto snahy vedly k vytvoření Fondu pro spravedlivou transformaci. Nyní, kdy EU zavádí 
všechny klíčové prvky, které by nám měly umožnit dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality, je tento fond o to důležitější a je ho naléhavě potřeba. Stal se totiž nepostradatelnou 
součástí úspěchu Zelené dohody pro Evropu. 

Zpravodaj je toho názoru, že:

1) aby EU byla schopna dosáhnout klimatické neutrality, budou zapotřebí nevídané investice. 
Ty musejí systematicky doprovázet vhodná opatření, která by zajistila zachování 
hospodářské účinnosti, energetické bezpečnosti a finanční dostupnosti a zároveň to, aby 
byla tato transformace spravedlivá a sociálně přijatelná. Tyto dva prvky – investice 
a solidární opatření – mají mimořádný význam, má-li být možné s přechodem 
na klimatickou neutralitu Evropské unie zajistit zároveň její vyšší konkurenceschopnost 
na globálním trhu, přední postavení v oblasti průmyslu, hospodářský růst a prosperitu naší 
společnosti.

2) Fond pro spravedlivou transformaci je základním kamenem této transformace. Vzhledem 
k jejímu rozsahu je nutné, aby fond disponoval odpovídajícími prostředky. Za tímto účelem 
je nutné podstatně navýšit jeho rozpočet, aby byl založen na čerstvých zdrojích, které by 
byly doplňkem, nikoli náhradou unijní politiky, nástrojů a fondů v oblasti soudržnosti nebo 
jednotlivých odvětví. Kromě toho je nutné, aby na něj byla v příštím víceletém finančním 
rámci i nadále vyčleněna samostatná rozpočtová položka, a to alespoň do roku 2050.

3) Vzhledem k cíli stanovenému pro Fond pro spravedlivou transformaci by mělo 80 % jeho 
rozpočtu směřovat do uhelných regionů, protože se ve spojitosti s přechodem 
na klimatickou neutralitu potýkají s největšími systémovými problémy.

4) Naprosto zásadní význam má úzká přímá spolupráce s regionálními a místními orgány, 
které nejlépe vědí, kam by měla směřovat podpora cílových regionů, aby byla co 
nejúčinnější. Vzhledem k tomu, že se fond zaměřuje na regiony, jež se v důsledku 
transformace potýkají s hlubokými problémy, včetně očekávaného významného propadu 
příjmů samospráv, měly by mít způsobilé projekty možnost využít tuto podporu až 
na úhradu 75 % příslušných nákladů.

5) Pokud jde o rozsah podpory poskytované v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci, 
musí seznam způsobilých činností lépe odrážet potřebu:

- revitalizace bývalých důlních lokalit a míst, kde se nacházejí elektrárny,

- boje proti znečištění ovzduší a energetické chudobě a dále zajištění rychlého snižování 
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emisí z uhlí, kde hrají zásadní úlohu investice do zemního plynu a dálkového vytápění,

- investic do obnovitelných zdrojů energie,

- produktivních investic do společností, včetně regionálních a místních podniků 
ve veřejném vlastnictví a malých, středních a začínajících podniků,

- investic do čisté městské mobility a alternativních paliv,

- investic do „stříbrné ekonomiky“ a sociálních inovací.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11a je součástí 
investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody, zejména 
cíle omezit nárůst globální teploty na 1,5 
°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí, a cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje, neboť soustředí finanční 
prostředky Unie na ekologické cíle. Toto 
nařízení provádí jednu z priorit 
stanovených ve sdělení o Zelené dohodě 
pro Evropu (dále jen „Zelená dohoda pro 
Evropu“)11a je součástí investičního plánu 
pro udržitelnou Evropu12, na jehož základě 
se v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci v kontextu politiky 
soudržnosti poskytuje účelové financování 
s cílem řešit hospodářské a sociální výzvy 
spojené s energetickou transformací na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, v němž jsou veškeré 



PE648.609v04-00 218/328 RR\1210220CS.docx

CS

absorpcemi. zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

(2) Transformace na 
konkurenceschopné, odolné, klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. V lednu 2020 vyzval 
Evropský parlament k přijetí naléhavých 
opatření k řešení problémů spojených se 
změnou klimatu a životním prostředím a 
podpořil závazek proměnit Unii ve 
zdravější, udržitelnou, spravedlivou a 
prosperující společnost s nulovými čistými 
emisemi skleníkových plynů. Dne 17. 
dubna 2020 dále zdůraznil, že cílem 
klimatické neutrality by se měly řídit i 
politické reakce v boji proti pandemii 
COVID-19 a jejím důsledkům a že 
strategie Zelené dohody pro Evropu by 
měla být ústředním bodem obnovy a 
rekonstrukce unijního hospodářství. Proto 
budou zapotřebí značné investice, které si 
vyžádají další významné prostředky 
vyčleněné z rozpočtu Unie. I když boj proti 
změně klimatu, zhoršování stavu životního 
prostředí a energetické chudobě přinese v 
dlouhodobém horizontu prospěch všem a 
ve střednědobém až dlouhodobém 
horizontu příležitosti a výzvy, ne všechny 
regiony a členské státy začínají s 
transformací ze stejné výchozí pozice a ne 
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všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace energetiky s sebou přináší 
větší sociální a hospodářské dopady na ty 
regiony, které jsou silně závislé na pevných 
fosilních palivech, zejména na uhlí, lignitu, 
rašelině a ropné břidlici, nebo na odvětvích 
s vysokými emisemi skleníkových plynů. 
Tato situace s sebou přináší nejen riziko, že 
rychlost transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti. Tato 
nerovnováha by se měla odrazit ve 
spravedlivém přidělování zdrojů z fondu 
členským státům a regionům, které 
transformace zasáhne nejvíc a které 
vyžadují odpovídající finanční podporu, 
aby se zajistila skutečná spravedlivá 
transformace a zabránilo se negativním 
socioekonomickým dopadům na občany, 
průmysl a pracovníky. Při přidělování 
zdrojů fondu by se měla brát v úvahu ta 
území, která již podnikla kroky k 
transformaci, ale stále čelí značným 
problémům.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie.

(3) Má-li být transformace úspěšná, 
musí být spravedlivá, inkluzivní, sociálně 
odpovědná a přijatelná pro všechny, aby 
se předešlo sociálnímu odporu vůči 
politikám na ochranu klimatu ze strany 
skupin, které jsou těmito politikami 
nejvíce postiženy. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků, včetně vytvoření odpovídajících 
podmínek pro vymýcení energetické 
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chudoby. Tato transformace bude 
vyžadovat významné finanční zdroje, a 
proto v tomto ohledu hraje významnou 
úlohu rozpočet Unie, který musí zajistit, 
aby nikdo nezůstal opomenut.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cíl Zelené dohody pro Evropu, 
kterým je učinit Evropskou unii do roku 
2050 prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem, vyžaduje zásadní 
transformaci našeho energetického 
systému. Energetická unie je hlavním 
politickým nástrojem k provedení této 
transformace, jejímž cílem je přinášet 
bezpečnou, udržitelnou, 
konkurenceschopnou a dostupnou energii 
všem spotřebitelům, domácnostem a 
podnikům v EU. Dosažení tohoto cíle 
bude vyžadovat zásadní transformaci 
energetického systému Unie a úsilí 
vynakládané na to, aby v rámci této 
transformace nezůstal nikdo opomenut. 
Tři pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci by se měly zaměřit na pět 
rozměrů strategie energetické unie: 
„Bezpečnost dodávek energie, solidarita a 
důvěra“, jehož cílem je diverzifikace 
evropských zdrojů energie a lepší a 
účinnější využívání energie vyrobené v 
Unii; „Plně integrovaný vnitřní trh s 
energií“ s cílem podporovat propojení, 
která umožňují volný tok energie napříč 
Unií, aby poskytovatelé energie mohli 
volně soutěžit a poskytovat nejlepší ceny 
energie; „Energetická účinnost v první 
řadě“, jelikož menší spotřeba energie 
snižuje znečištění a šetří domácí zdroje 
energie, což snižuje potřebu Unie dovážet 
energii; „Dekarbonizace hospodářství“, 
tento čtvrtý rozměr, podporuje soukromé 
investice do nové infrastruktury a nových 
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technologií; a „Výzkum, inovace a 
konkurenceschopnost“, jehož cílem je 
podpora převratných nízkouhlíkových 
technologiích prostřednictvím 
koordinovaného výzkumu a 
spolufinancování projektů ve spolupráci 
se soukromým sektorem.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci pomoci 
realizovat energetickou transformaci a 
přizpůsobit se jí a doplňovat ostatní 
opatření příštího víceletého finančního 
rámce na období 2021–2027. Sloučením 
rozpočtových výdajů Unie na klimatické, 
hospodářské a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě do roku 2050.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci a týká se 
politiky energetické unie. Cílem tohoto 
fondu je zajistit evropskou solidaritu tím, 
že podpoří opatření zaměřená na dosažení 
spravedlivé, účinné a účelné transformace 
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cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

na klimaticky neutrální hospodářství, 
a zmírnit nepříznivé účinky této 
transformace tím, že podpoří nejvíce 
postižená území, společenství a dotčené 
pracovníky, povede k vyšší 
konkurenceschopnosti Unie ve světě, 
zajistí jí vedoucí postavení v oblasti 
průmyslu a také růst a prosperitu. V 
souladu se specifickým cílem FST by 
opatření podporovaná z FST měla přímo 
přispět k spravedlivější energetické 
transformaci a ke zmírnění dopadu 
transformace, a to investováním do 
dostupných činností v oblasti čisté energie 
a environmentálně a sociálně 
udržitelných činností, které mohou vést k 
diverzifikaci a modernizaci místního 
hospodářství, a zmírnit negativní dopady 
na zaměstnanost 

podporou nových pracovních příležitostí 
na těchto územích. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vzhledem k významu provádění 
balíčku opatření nazvaném „Čistá energie 
pro všechny Evropany“, který hraje 
klíčovou úlohu při transformaci Evropské 
unie na klimaticky neutrální ekonomiku a 
při dokončení energetické unie, by FST 
měl hrát důležitou úlohu při přeměně 
bývalých důlních areálů za účelem výroby 
energie z obnovitelných zdrojů. Tím lze 
snížit náklady na vyřazení zařízení z 
provozu, přispět k energetické bezpečnosti 
a poskytnout ekonomickou hodnotu a 
pracovní místa komunitám, které jsou 
zasaženy útlumem těžby. Rozvoji takových 
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projektů napomáhá existence 
infrastruktury a dostupnost velké plochy 
půdy. Každý případ je třeba posuzovat 
individuálně, a zajistit tak, aby byla 
nalezena řešení vhodná pro místní 
podmínky. Úzká spolupráce mezi podniky, 
regulačními orgány, investory, útvary pro 
plánování využívání půdy a místními 
komunitami má zásadní význam pro 
určení nejudržitelnějších způsobů 
využívání a pro maximalizaci sociálního a 
hospodářského rozvoje. FST by neměl 
prohlubovat stávající nerovnosti mezi 
členskými státy ani oslabovat jednotný 
trh.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu, aby se nárůst 
globální teploty udržel pod hranicí 1,5 °C 
oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí, a dosáhnout cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a k ambicióznějším 
cílům Unie navrženým v Zelené dohodě 
pro Evropu by FST měl výrazně přispět 
k zohlednění oblasti klimatu a zajistit, aby 
„nikdo nezůstal opomenut“, a to tím, že 
usnadní energetickou transformaci v 
regionech, které jsou nejvíce postiženy. 
Zdroje z finančního krytí FST budou 
doplňkové a budou prováděny nad rámec 
investic, které jsou zapotřebí k dosažení 
celkového cíle vynaložit 25 % výdajů 
z rozpočtu Unie na realizaci klimatických 
cílů. Zdroje dobrovolně převedené z EFRR 
a ESF+ by měly plně přispívat k dosažení 
tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 9
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje FST by měly být dostatečné 
a měly by odpovídat ambicióznímu cíli, 
který byl pro tento fond stanoven. 
Stanovení zdrojů FST by v žádném 
případě nemělo vést ke škrtům nebo 
k převodům zdrojů z rozpočtu fondů, na 
něž se vztahuje nařízení (EU) .../... [nové 
nařízení o společných ustanoveních], 
nebo z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV). Členské 
státy by měly mít možnost doplnit 
prostředky, které jim byly přiděleny z FST, 
zdroji převedenými z EFRR a ESF + v 
souladu s článkem 21a nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky.Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku vyžaduje značné 
investice a je pro všechny členské státy jak 
výzvou, tak příležitostí. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou nebo 
donedávna byly silně závislé na pevných 
fosilních palivech nebo průmyslových 
činnostech náročných na emise 
skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Při rozdělování jeho 
finančních prostředků FST by mělo být 
zohledněno, jaký je výchozí bod každého 
členského státu v rámci procesu 
transformace a zda jsou členské státy 
schopny financovat nezbytné investice v 
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dotčených regionech tak, aby bylo možné 
dosáhnout klimatické neutrality v EU do 
roku 2050.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Transformace na klimatickou 
neutralitu rovněž představuje nové 
hospodářské příležitosti. Zejména 
přeměna bývalých důlních areálů za 
účelem výroby energie z obnovitelných 
zdrojů a výstavba infrastruktury pro 
energii z obnovitelných zdrojů v těchto 
lokalitách nebo sousedních oblastech 
mohou poskytnout zelená pracovní místa 
komunitám, které jsou zasaženy útlumem 
těžby. Přechod od regionálních ekonomik 
a energetických systémů založených na 
uhlí k energii z obnovitelných zdrojů 
může místním komunitám pomoci stát se 
aktivními účastníky energetické 
transformace a převzít za tuto 
transformaci odpovědnost a přejít od 
jednoodvětvového k víceodvětvovému 
modelu. Přeměně uhelných regionů na 
centra obnovitelné energie napomáhá 
existence infrastruktury a dostupnost 
velké plochy půdy i vyškolených 
pracovníků. Tato přeměna navíc může 
přispět k energetické bezpečnosti a 
odolnosti, a to na základě modelu 
decentralizovaného energetického 
systému.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V souladu s nařízením [o 
evropském nástroji na podporu oživení ] a 
v mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci FST 
provedena opatření pro oživení a 
odolnost, aby bylo možné řešit 
bezprecedentní dopad krize COVID-19. 
Veškeré dodatečné zdroje by měly být 
použity způsobem, který zajistí dodržování 
lhůt stanovených v nařízení [o evropském 
nástroji na podporu oživení].

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování cílů a právních předpisů 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí, včetně cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu do roku 2030 týkající 
se snižování emisí skleníkových plynů, 
zlepšování energetické účinnosti a 
spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, a 
případně kritérií stanovených [nařízením 
o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic] pro určení toho, zda 
je daná ekonomická činnost udržitelná z 
hlediska životního prostředí. Seznam 
investic by měl zahrnovat ty investice, 
které podporují místní ekonomiky, jsou 
technicky realizovatelné a jsou z 
dlouhodobého hlediska udržitelné, přičemž 
se zohlední všechny cíle Zelené dohody. 
Financované projekty by měly přispívat k 
postupné transformaci na inovativní, 
konkurenceschopné, odolné a klimaticky 
neutrální oběhové hospodářství. V 
odvětvích s vysokými úrovněmi emisí 
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postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

CO2, jako je výroba energie založená na 
uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilními palivy, by měla být podpora 
vázána na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti prováděné ve spolupráci se 
sociálními partnery v rozumném časovém 
rámci. S cílem transformovat tato odvětví 
by se mělo na základě podpory propagovat 
zvyšování energetické účinnosti a činnost 
s nižšími emisemi CO2 zaváděním nových 
technologií, obnovitelných zdrojů energie 
a investicemi do budování infrastruktury 
a zavádění technologií pro cenově 
dostupnou čistou energii a do nových 
postupů nebo produktů. Bezpečnost 
dodávek navíc musí být zajištěna 
prostřednictvím technických inovací, 
včetně zavádění vodíku, zejména čistého 
vodíku, který může být jedním z hlavních 
energonositelů 21. století. Tato činnost by 
měla vést v rámci energetického systému 
na daném území k podstatnému omezení 
emisí v průběhu životního cyklu, měla by 
být v souladu s cíli EU v oblasti klimatu a 
energetiky do roku 2030 a s klimatickou 
neutralitou EU do roku 205013 a měla by 
vést k zachování a rozšíření 
kvalifikovaných a udržitelných 
pracovních míst, zabránit zhoršování 
životního prostředí, zajistit spolehlivost 
energetického systému a zvýšit 
spolehlivost energetického systému 
založeného převážně na obnovitelných 
zdrojích energie při uplatňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“ , mj. 
na základě flexibilních technologií pro 
vyrovnávání soustavy a možností 
skladování energie. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií 
prostřednictvím zvyšování synergií s 
programem Horizont Evropa, ale i v 
oblastech digitalizace, konektivity a 
inteligentní mobility, pokud tato opatření 
přispějí k transformaci na 
konkurenceschopné, klimaticky neutrální 
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a oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků a poskytnutím 
nezbytné kvalifikace jim pomoci 
přizpůsobit se novým pracovním 
příležitostem, a dále poskytovat 
uchazečům o zaměstnání pomoc při 
hledání zaměstnání. Náležitě zohledněny 
by měly být dovednosti a kvalifikace, které 
jsou v souladu s transformací na 
klimatickou neutralitu. Pozornost by měla 
být především věnována rekvalifikaci 
poskytované v souladu s potřebami 
regionálního trhu práce, zejména 
rekvalifikaci na pracovišti nebo 
kombinaci práce na částečný úvazek a 
rekvalifikace na částečný úvazek. 
Transformace na čistý energetický systém 
založený na využívání obnovitelných 
zdrojů energie a energetické účinnosti 
nabízí významný potenciál pro vytváření 
pracovních míst v oblastech závislých na 
fosilních palivech. Opatření zaměřená na 
pracovníky a uchazeče o zaměstnání by 
měla náležitě zohledňovat genderový 
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rozměr.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci a modernizaci území 
zasažených transformací by FST měl 
podporovat produktivní investice do 
malých a středních podniků. Productive 
investment should be understood as 
investment in fixed capital or immaterial 
assets of enterprises in view of producing 
goods and services thereby contributing to 
gross-capital formation and sustainable 
and quality employment. For enterprises 
other than SMEs, productive investments 
should be supported if they contribute to 
the transition to, or implementation of, 
clean energy sources, contribute to 
climate neutrality or facilitate the 
mitigation of job losses resulting from the 
transition, by creating or protecting a 
significant number of jobs and they do not 
lead to or result from relocation. 
Investments in existing industrial facilities, 
including those covered by the Union 
Emissions Trading System, should be 
allowed if they contribute to the transition 
to a climate-neutral economy by 2050 and 
go below the relevant benchmarks 
established for free allocation under 
Directive 2003/87/EC of the European 
Parliament and of the Council14 and if they 
result in the protection of a significant 
number of jobs. Veškeré takové investice 
by měly být náležitě odůvodněny v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace. Investments in industrial 
facilities covered by the Union Emission 
Trading System should not be targeted in 
such a way as to contribute to increase the 
profits already generated through the 
trading of emission allowances. V zájmu 
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uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

ochrany integrity vnitřního trhu a politiky 
soudržnosti by podpora poskytovaná 
podnikům měla být v souladu s pravidly 
Unie v oblasti státní podpory podle článků 
107 a 108 SFEU a zejména podpora 
produktivních investic uskutečňovaných 
jinými než malými a středními podniky by 
měla být omezena na podniky nacházející 
se v oblastech, které byly pro účely čl. 107 
odst. 3 písm. a) a c) SFEU označeny jako 
podporované oblasti.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) In order to achieve the objectives 
of the JTF, the Commission should 
consider changes to the Environmental 
Protection and Energy Aid Guidelines, 
“EEAG Guidelines”, which are necessary 
to facilitate private investments and 
successful implementation of the JTF. A 
strong State aid framework is needed to 
prevent that any aid for decarbonisation 
leads to undue distortions in the internal 
market. The revision of the EEAG has to 
accompany the Green Deal, in particular 
by taking into account recent and new 
regulatory developments, technological 
progress and opportunities as well as 
market evolutions in the energy sector. 
The planned revision of the EEAG should 
allow for national support for structural 
changes due to coal phase-out following 
the same conditionality as the JTF. When 



RR\1210220CS.docx 231/328 PE648.609v04-00

CS

revising the guidelines, due account 
should therefore also be taken of the 
problems of structural change in the 
regions concerned, in order to ensure that 
these regions are given sufficient 
flexibility to carry out their projects in a 
socially and economically viable manner.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Support for productive investment 
in enterprises other than SMEs through 
the JTF should not be limited to the areas 
eligible for State aid under the applicable 
State aid rules pursuant to Article 
107(3)(a) and (c) TFEU. On the contrary, 
State aid rules should allow all regions 
receiving assistance through the JTF to 
effectively address the threat of job losses 
at an early stage. This should also be 
ensured by adapting the Commission 
Regulation (EU) No 651/2014 1a 
accordingly.
__________________
1a Commission Regulation (EU) No 
651/2014 of 17 June 2014 declaring 
certain categories of aid compatible with 
the internal market in application of 
Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 
187, 26.6.2014, p. 1)

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) The areas most affected by the 
transition to a climate-neutral economy 
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should be given the opportunity to actively 
address the associated structural change 
as early as possible. This requires 
adjustments to State aid law, for example 
by way of a new guideline of the 
Commission on the basis of Article 107 
(3) (b) or (c) TFEU, so that it is ensured 
that aid is permissible under the 
applicable rules regardless of the status of 
the assisted regions.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12d) All investments should be in line 
with the principles of energy efficiency 
first and the polluter pays principle. 
Therefore, in order to ensure that the JTF 
is not used to pay for the costs of restoring 
environmental damages that fall under 
the environmental liability of an 
undertaking and not to distort incentives 
to reduce pollution and other 
environmental impacts, support to 
investment related to the regeneration and 
decontamination of sites, restoration of 
ecosystems and repurposing projects, 
should be used only when no enterprise 
can be held legally liable to finance such 
actions, in accordance with the polluter-
pays principle enshrined in Article 191 
TFEU;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 

(13) In order to provide flexibility for 
the programming of the JTF resources 
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zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

under the Investment for jobs and growth 
goal, it should be possible to prepare a self-
standing JTF programme or to programme 
JTF resources in one or more dedicated 
priorities within a programme supported by 
the European Regional Development 
Fund(‘ERDF’), the European Social Fund 
Plus (‘ESF+’) or the Cohesion Fund with 
additional resources. Member States 
should have the possibility to decide to 
reinforce the JTF resources with 
complementary funding from the ERDF 
and the ESF+, which should be given 
additional resources for this purpose. 
Příslušné částky převedené z EFRR a 
ESF+ by měly odpovídat typu operací 
stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

(14) The JTF support should be 
conditional on the effective 
implementation of a just transition process 
in a specific territory in order to achieve a 
climate-neutral economy. In that regard, 
Member States, supported by the 
Commission, should prepare, in 
cooperation with the relevant regional and 
local authorities of the territories 
concerned (at least at NUTS levels 2 and 
3), representative of the industry and 
trade unions, civil society organisations 
and any other relevant stakeholders, 
territorial just transition plans, detailing the 
transition process, consistently with their 
National Energy and Climate Plans, and 
including information about its 
implementation, monitoring and 
evaluation. To this end, the Commission 
should set up a Just Transition Platform, 
which would build on the experience and 
success of the existing platform for coal 
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regions in transition to enable bilateral and 
multilateral exchanges of experience on 
lessons learnt and best practices across all 
affected sectors.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

(15) The territorial just transition plans, 
after consultation with the actors 
involved, should identify the territories 
most negatively affected, where JTF 
support should be concentrated and 
describe specific actions to be undertaken 
to reach the Union’s 2030 energy and 
climate targets and a climate-neutral 
economy, notably as regards the 
conversion or closure of facilities involving 
solid fossil fuel production or other 
greenhouse gas intensive activities , while 
preserving existing and developing new 
job opportunities to avoid social exclusion 
in the affected territories. Tato území by 
měla být přesně vymezena a měla by 
odpovídat regionům úrovně NUTS 3 nebo 
být jejich součástí. The plans should detail 
the challenges and needs of those 
territories , including unemployment rates, 
depopulation trends, and early 
reconversion or transition efforts, and 
identify the type of operations needed in a 
manner that ensures the coherent 
development of climate-resilient economic 
activities that are also consistent with the 
Union 2030 energy and climate targets 
and the transition to climate-neutrality, the 
objectives of the Green Deal ,where 
possible synergetic with other relevant 
Union and national funding schemes and 
programmes, as well as, other political 
priorities of the Union. Finanční podporu z 
FST by měly obdržet pouze investice v 
souladu s plány transformace. Územní 
plány spravedlivé transformace by měly 
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být součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19) The objectives of this Regulation, 
namely to support territories facing 
important economic, energy and social 
challenges in their transition to a climate-
neutral economy, cannot be sufficiently 
achieved by the Member States alone. Je to 
na jedné straně způsobeno zejména rozdíly 
v úrovni rozvoje různých území a 
zaostáváním nejvíce znevýhodněných 
regionů, jakož i omezenými finančními 
prostředky členských států a území, a na 
straně druhé potřebou soudržného 
prováděcího rámce, který zahrnuje několik 
fondů Unie v rámci sdíleného řízení. 
Coherence with other policies should be 
ensured, in particular with industrial 
policy and public procurement rules, with 
a view to ensuring a level playing field to 
enable Union industry, including SMEs, 
to produce the sustainable goods and 
services in line with the Green Deal and 
to provide jobs. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

1. This Regulation establishes the Just 
Transition Fund (‘JTF’) to provide support 
to territories facing serious socio-
economic, energy and environmental 
challenges deriving from the specificities 
of Member States in their energy 
transition process towards the achievement 
of the Union’s 2030 targets for energy 
and climate, and of a climate-neutral 
economy of the Union by 2050, namely to 
those regions which, due to their current 
or recent high dependence on solid fossil 
fuels, such as coal, lignite, peat and oil 
shale, or on greenhouse gas intensive 
industrial activities, are facing important 
structural changes.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
dosáhnout solidární, účinné a 
environmentálně udržitelné energetické 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku, která bude zohledňovat vývoj 
územních plánů spravedlivé transformace 
s cílem zajistit pracovníkům, 
energetickému odvětví, průmyslu, 
investorům a komunitám spolehlivost a 
umožnit regionům, hospodářským 
subjektům i lidem, aby měli spravedlivé a 
rovné příležitosti řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
energetické transformace, jakož i její 
dopady v oblasti energetické bezpečnosti a 
energetické chudoby.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podporovaná FST musí být v 
souladu s Pařížskou dohodou, cíli Unie v 
oblasti energetiky a klimatu pro roky 2030 
a 2050 a se zásadami oběhového 
hospodářství. FST zejména podporuje 
úsilí o plné využití značného potenciálu 
této transformace, pokud jde o tvorbu 
pracovních míst v dotčených regionech.

Pozměňovací návrh 27
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech.

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech, které podpořily cíl dosáhnout v 
Unii do roku 2050 klimaticky neutrální 
ekonomiky a které svůj závazek dokládají 
ve svých vnitrostátních plánech v oblasti 
energetiky a klimatu, a to zejména v těch 
regionech, v nichž je kvůli závažným 
problémům spojeným s energetickou 
transformací finanční pomoci Unie 
nejvíce zapotřebí. V souladu s přílohou I 
tohoto nařízení se zdroje z fondu FST 
přidělují převážně uhelným regionům 
uvedeným v příloze statutu platformy pro 
uhelné regiony s vysokou spotřebou 
energie (platforma pro uhelné regiony 
procházející transformací) za účelem 
řešení sociálního a hospodářského 
dopadu jejich energetické transformace, 
jakož i dopadu této transformace na 
energetickou bezpečnost a životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí nejméně 44 073 459 000 EUR v 
běžných cenách a nesmí být převedeny z 
prostředků fondů, na které se vztahuje 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních], zejména pak z fondů, jako 
je Evropský fond pro regionální rozvoj 
(EFRR), Evropský sociální fond (ESF+) 
nebo Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV). Tato částka může být 
případně navýšena o dodatečné zdroje 
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vyčleněné v rozpočtu Unie a o další zdroje 
v souladu s platným základním právním 
aktem.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely plánování a následného 
začlenění do rozpočtu Unie jsou částky 
uvedené v prvním pododstavci indexovány 
sazbou 2 % ročně.

vypouští se

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné 
zdroje uvedené v odstavci 2, které byly 
FST přiděleny v rozpočtu Unie nebo 
poskytnuty z jiných zdrojů, doplňkovou 
podporu z EFRR nebo ESF+.

vypouští se

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění udržitelných územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

a) produktivní a udržitelné investice 
do malých a středních podniků, včetně 
začínajících podniků, družstev, 
občanských energetických společenství a 
organizací třetího sektoru, jakož i do 
regionálních a místních podniků ve 
veřejném vlastnictví, které vedou k 
hospodářské diverzifikaci a přeměně a 
přispívají k vytváření kvalitních nových 
pracovních míst;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků, zejména malých a středních 
podniků a začínajících podniků, které 
vedou k hospodářské diverzifikaci a 
přispívají k vytváření nových pracovních 
míst, včetně poskytování příslušných 
podnikatelských poradenských služeb;

Pozměňovací návrh 35
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

c) investice do udržitelného výzkumu 
a inovací, včetně energetického výzkumu, 
a to i výzkumu prováděného ve 
výzkumných střediscích a na univerzitách, 
a podpora přenosu pokročilých technologií;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií, 
infrastruktur a služeb pro cenově 
dostupný, zabezpečený, udržitelný, 
bezpečný a flexibilní systém čisté energie, 
do snižování emisí skleníkových plynů, 
energetické účinnosti a řešení pro 
skladování energie;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice do aktiv, infrastruktury 
a technologií v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů, včetně řešení pro 
skladování energie a podpory vlastní 
výroby energie, a investice do vývoje 
a přeměny systémů vytápění a chlazení 
využívajících energii z obnovitelných 
zdrojů;

Pozměňovací návrh 38
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) investice do energetické renovace 
budov v souladu s nadcházející iniciativou 
Komise „renovační vlna“, včetně 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace 
pracovníků v této oblasti;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) investice do přeshraničního 
propojení elektrických sítí s cílem 
dosáhnout do roku 2030 cíle 15% 
propojení elektrických sítí;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) investice do účinného dálkového 
vytápění ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 
2012/27/EU;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

de) investice do zavádění technologií a 
infrastruktury pro cenově dostupnou, 
čistou a inteligentní mobilitu, včetně 
nabíjecí infrastruktury pro elektrická 
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vozidla a udržitelné multimodální městské 
mobility, s cílem usnadnit hospodářský 
rozvoj a tvorbu pracovních míst a 
přispívat ke snižování emisí skleníkových 
plynů v dopravě a k diverzifikaci řešení v 
oblasti mobility, včetně investic do 
alternativních pohonných látek určených 
pro dopravu, které urychlují přechod na 
mobilitu s nulovými emisemi; 

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

df) investice do boje proti energetické 
chudobě a znečištění ovzduší, zejména 
prostřednictvím nahrazování 
individuálních způsobů vytápění 
založených na uhlí a posilování 
energetické účinnosti v nejpostiženějších 
regionech;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, včetně investic do 
sítí s velmi vysokou kapacitou a 
technologií 5G, inteligentních 
energetických řešení a související 
infrastruktury a technologií, jakož i 
investice usnadňující transformaci na 
oběhové hospodářství a klimatickou 
neutralitu, včetně využívání digitálních 
technologií a údajů v zemědělství, 
lesnictví a potravinářském průmyslu;

Pozměňovací návrh 44
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy, ekologické 
revitalizace, dopravní dostupnosti a 
renovace bývalých uhelných dolů a 
elektráren i lokalit a zařízení v rámci 
brownfieldů, rekultivace půdy a projektů 
pro nové využití, včetně investic do zelené 
infrastruktury v oblastech, kde se dříve 
těžilo uhlí, a zalesňování bývalých důlních 
lokalit;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním, opravami a recyklací i jinými 
prostředky využití, včetně energetického 
využití;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do stříbrné ekonomiky, 
sociálních inovací a infrastruktury 
nezbytných pro podporu přístupu na trh 
práce, sociálního začleňování a aktivního 
zdravého stárnutí;

Pozměňovací návrh 47
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků, osob samostatně 
výdělečně činných a uchazečů 
o zaměstnání, zejména pokud jde 
o dovednosti a kvalifikace mající význam 
pro provádění strategií regionálního 
rozvoje a přechod na udržitelnou, 
digitální a zelenou ekonomiku;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání a podpora pracovníků, 
kteří přišli o zaměstnání v důsledku 
transformace;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání se zvláštním důrazem na ženy 
a zranitelné skupiny;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. k a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) aniž je dotčen článek 5, veškeré 
další konkrétní činnosti přispívající k 
jedinému specifickému cíli FST, které 
jsou zahrnuty do plánů spravedlivé 
územní transformace, dohodnuty mezi 
členským státem a příslušnými orgány 
dotčených území a schváleny Komisí;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kb) FST podporuje pouze produktivní 
investice do jiných než malých a středních 
podniků, které nejsou spojeny s převodem 
pracovních míst, kapitálu a výrobních 
procesů z jednoho členského státu do 
druhého;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 
2 písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé 
transformace.

Kromě toho může FST na příslušných 
územích podporovat produktivní investice 
do jiných než malých a středních podniků 
za předpokladu, že tyto investice byly 
zahrnuty do územního plánu spravedlivé 
transformace. Takové investice jsou 
způsobilé pouze tehdy, pokud přispívají k 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku a nevedou k přemísťování 
aktivit podle článku 60 nařízení …/… 
[nařízení o společných ustanoveních], a 
vztahují se na průmyslové činnosti, které 
spadají do systému EU pro obchodování s 
emisemi (ETS), ovšem za předpokladu, že 
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nepřispívají ke zvýšení zisků z 
obchodování s povolenkami na emise.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416;

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416, s výjimkou podniků 
dotčených energetickou transformací na 
klimatickou neutralitu;

__________________ __________________
16Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

16Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv;

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, přepravou, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odst. 1 písm. d) může Komise 
schválit územní plán spravedlivé 
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transformace, který zahrnuje investice do 
výroby, zpracování, distribuce, skladování, 
přepravy nebo využívání zemního plynu, 
pokud je zemní plyn používán jako 
překlenovací technologie a jsou splněny 
tyto řádně odůvodněné podmínky:
a) investice probíhají na územích, která 
čelí zvláště závažným problémům v oblasti 
transformace energetiky kvůli své velké 
závislosti na pevných fosilních palivech, 
jako jsou regiony s velkým podílem 
soustav dálkového vytápění na pevná 
fosilní paliva;
b) tyto investice přispívají k 
environmentálním cílům Unie v oblasti 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně 
prostřednictvím urychlení úplného 
vyřazení černého a hnědého uhlí, rašeliny 
nebo roponosné břidlice;
c) jsou v souladu s energetickými a 
klimatickými cíli a právními předpisy 
Unie a s vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a mají přechodný 
charakter;
d) bylo provedeno předchozí posouzení 
zaměřené na používání energie výhradně 
z obnovitelných zdrojů;
e) nahrazení energetické infrastruktury 
spojené s vysokými emisemi uhlíku a 
založené na pevných fosilních palivech 
vede ke značnému snížení emisí 
skleníkových plynů a zmírnění znečištění 
ovzduší a zvyšuje energetickou účinnost;
f) podporované činnosti přispívají ke 
zmírňování energetické chudoby;
g) podporované činnosti nenarušují rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie na 
dotčených územích a jsou v souladu a 
součinnosti s budoucím využíváním těchto 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 56
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu. Pokud 
se Komise rozhodne souhlas neudělit, 
řádně své rozhodnutí odůvodní. 

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST odpovídá alespoň 
1,5násobku částky podpory z FST na tuto 
prioritu, avšak nepřesáhne trojnásobek této 
částky.

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a na dobrovolném základě ze zdrojů 
převedených v souladu s článkem [21a] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních]. Celková částka zdrojů z 
EFRR a ESF+, kterou se členský stát 
rozhodne převést na prioritu FST, 
nepřesáhne trojnásobek částky podpory 
získané z FST.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě způsobilých projektů 
financovaných z FST, které přispívají 
ke specifickému cíli stanovenému 
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v článku 2, je možné hradit až 75 % 
příslušných nákladů.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v 
odvětví výroby a využívání fosilních paliv 
a nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

1. Členské státy spolu se všemi 
příslušnými regionálními a místními 
orgány dotčených území (nejméně úrovně 
NUTS 2 a 3) připraví jeden nebo více 
územních plánů spravedlivé transformace, 
které se vztahují na jedno či více dotčených 
území odpovídajících úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Tato území jsou nejvíce 
postižena hospodářskými, sociálními a 
environmentálními dopady a dopady v 
oblasti energetické bezpečnosti 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na ztráty pracovních míst a 
možný počet dotčených pracovních míst v 
odvětví výroby a využívání pevných 
fosilních paliv a na nutnost transformace 
výrobních procesů průmyslových zařízení s 
nejvyšší intenzitou emisí skleníkových 
plynů. Investiční pokyny, které Komise 
uvádí v příloze D zpráv pro jednotlivé 
země na rok 2020, nesmí členské státy 
omezovat při navrhování oblastí a priorit 
pro podporu z FST. Příslušné orgány a 
zúčastněné strany z těchto území jsou 
aktivně zapojeny do všech fází procesu: 
přípravy, výběru i provádění. 

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
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(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1). (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

a) popis procesu transformace na 
vnitrostátní a regionální úrovni 
usilujícího o dosažení klimatických cílů 
EU pro rok 2030 a klimaticky neutrální 
ekonomiky EU do roku 2050, včetně již 
přijatých transformačních opatření a 
harmonogramu dalších klíčových etap 
transformace, které jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu;

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za území nejvíce postižená, která 
vyžadují dodatečnou finanční podporu 
pro uskutečnění procesu transformace 
popsaného v písmenu a), a proč by měla 
být podpořena z FST, v souladu s 
odstavcem 1;

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
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sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na úrovni 
Unie a dopadu této transformace 
na energetickou bezpečnost, s uvedením 
možného počtu dotčených pracovníků, 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
možného dopadu na příjmy samospráv 
na úrovni NUTS 2 a 3, počtu postižených 
podniků a rozvojových potřeb a cílů, které 
mají být splněny do roku 2030, v 
souvislosti s transformací nebo ukončením 
činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů na těchto územích;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku EU do 
roku 2050 a dopadů této transformace 
na energetickou bezpečnost a pro prevenci 
prohlubování energetické chudoby;

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány;

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
příslušnými národními, regionálními nebo 
územními strategiemi a plány;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů;

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů na 
vnitrostátní a regionální úrovni, včetně 
možnosti hodnocení ze strany nevládních 
subjektů a institucí;

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) popis participačního procesu 
uplatněného pro jeho vypracování;

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu této transformace;

g) popis typu a harmonogramu 
plánovaných operací a jejich očekávaný 
přínos ke zmírnění 
sociálních, hospodářských a 
environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku, jakož 
i dopadů této transformace 
na energetickou bezpečnost;

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány h) pokud jsou podporovány 



PE648.609v04-00 254/328 RR\1210220CS.docx

CS

produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

produktivní a udržitelné investice do 
jiných než malých a středních podniků, 
seznam těchto operací a podniků 
a odůvodnění nezbytnosti této podpory;

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst;

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, seznam operací, 
které mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku a povedou k 
podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
příslušnými unijními programy, fondy a 
pilíři mechanismu pro spravedlivou 
transformaci s cílem pokrýt zjištěné 
rozvojové potřeby.

Pozměňovací návrh 71
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) je-li tato podpora poskytována 
průmyslovým činnostem, na které se již 
vztahuje systém obchodování s emisemi, 
popis toho, že tato podpora nepřispívá ke 
zvýšení zisku, který již byl vytvořen 
obchodováním s emisními povolenkami.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a zástupci průmyslu a 
odvětví energetiky, sociální partneři a 
jakékoli další relevantní zúčastněné 
strany.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s vnitrostátními plány v oblasti energetiky 
a klimatu a s dlouhodobou strategií pro 
rok 2050, s Pařížskou dohodou a 
evropským pilířem sociálních práv a v co 
největší míře se strategiemi pro 
inteligentní specializaci a s dalšími 
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příslušnými strategiemi a programy 
týkajícími se mimo jiné čistého ovzduší, 
čisté oceli, energetické chudoby a 
spotřebitelů energie, kteří jsou zároveň 
jejími výrobci.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace a 
rozhodnutí týkající se výběru projektů a 
operací jsou přístupné veřejnosti. 
Příprava a vypracování územních plánů 
transformace jsou předmětem veřejné 
konzultace.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud priorita FST podporuje 
činnosti uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. h), i) 
nebo j), předávají se údaje o ukazatelích 
pro účastníky pouze tehdy, jsou-li k 
dispozici všechny údaje požadované v 
souladu s přílohou III týkající se tohoto 
účastníka.

3. Pokud priorita FST podporuje 
činnosti uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. h), i) 
nebo j), předávají se údaje o ukazatelích 
pro účastníky pouze tehdy, jsou-li k 
dispozici všechny údaje požadované v 
souladu s přílohou III týkající se tohoto 
účastníka, a to při zajištění přísné ochrany 
údajů.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
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dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům. 
Finanční opravy se týkají selhání 
souvisejících s intervencemi programu, 
nikoli selhání vyplývajících z vnějších 
faktorů. 

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nástin procesu transformace a 
určení nejvíce postižených území v 
členském státě

1. Nástin procesu transformace a 
určení nejvíce postižených území v 
členském státě, včetně historické 
transformace

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posouzení výzev spojených s 
transformací, pro každé z určených území

2. Posouzení výzev a příležitostí 
spojených s transformací, pro každé z 
určených území

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního a územního dopadu 

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního a územního dopadu 
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transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku

transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku, a to z historického hlediska i 
do budoucna

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – bod 3.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1 a. Popis způsobu, jakým probíhají 
konzultace se zástupci komunit a subjekty 
občanské společnosti a jejich zapojení do 
plánování v období před i po vypracování 
programových dokumentů
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24.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Zpravodajka: Dominique Riquet

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Fond pro spravedlivou transformaci je součástí opatření, která Komise zavedla v rámci Zelené 
dohody pro Evropu, jež usiluje o splnění unijního cíle uhlíkové neutrality do roku 2050, a to 
podporou především těch regionů, které čelí největším obtížím a jsou touto transformací 
nejvíce postiženy.

Tento legislativní návrh je nyní velmi aktuální: zohledňuje nejen nezbytnost strukturální 
transformace, ale také náklady, výzvy, hospodářské i sociální obtíže, jež tato transformace 
výrobních postupů znamená pro celá odvětví i regiony kvůli jejich závislosti na fosilních 
palivech nebo průmyslové základně, která má vysoké emise CO2. Úsilí v tomto směru musí 
sice vynaložit všechny členské státy, avšak v souladu se základní zásadou evropské solidarity 
bude třeba především podpořit nejzranitelnější regiony, které budou touto transformací 
postiženy nejvíce.

Zpravodaj Výboru pro dopravu a cestovní ruch tento návrh vítá kvůli jeho cílům (uhlíková 
neutralita), jeho inkluzivnímu přístupu („nikoho nenechat jeho osudu“) i kvůli jeho součinnosti 
s ostatními evropskými fondy. Tento fond je zejména velmi dobře provázán s vnitrostátní a 
regionální úrovní prostřednictvím vnitrostátních energetických a klimatických plánů a 
územních plánů, a to na základě sdíleného řízení a při dodržování zásady subsidiarity. Tento 
nástroj je tedy plně zakotven v regionálních politikách prostřednictvím strukturálních fondů, 
které jsou založeny na účasti členských států, a jeho dopad je silnější díky snaze o doplňkovost 
s EIB nebo souvisejícími mechanismy financování (InvestEU apod.). Právě úsilí o územní 
zakotvení při přípravě a uplatňování tohoto nástroje financování považuje zpravodaj za 
nezbytný předpoklad úspěšné transformace, a proto chtěl příslušná ustanovení zdůraznit.

Hlavním cílem tohoto nařízení je pomoci pracovníkům a podnikům v nejvíce postižených 
regionech a odvětvích při rekvalifikaci a transformaci, a to přizpůsobením jejich pracovních 
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postupů. Jelikož jsou však prostředky vyčleněné na tento fond velmi omezené – což je 
politováníhodné, když vezmeme v úvahu objem prostředků, které jsou pro úspěšnou 
hospodářskou transformaci nezbytné – domnívá se zpravodaj, že je možné tento rozpočtový 
nástroj přesněji zacílit, aby se zvýšila jeho přidaná hodnota a účinnost, a to díky optimalizaci 
přidělených rozpočtových prostředků a užšímu zaměření na odvětví a činnosti, které podporu 
potřebují nejnaléhavěji.

Za tímto účelem bylo zavedeno několik ustanovení:

– Užší vymezení činností, které mohou využít podpory z FST: navrhovatel souhlasí s tím, 
že je sice skutečně třeba upřednostňovat malé a střední podniky, které jsou kvůli své 
velikosti často méně flexibilní při přizpůsobování svých výrobních struktur, domnívá 
se však, že některé činnosti, které Komise původně navrhla (výzkum a inovace, 
digitalizace, podpora dekontaminace – ta odporuje zásadě „znečišťovatel platí“) 
neodpovídají přímo cílům tohoto nařízení a navíc mohou být podporovány z jiných 
evropských rozpočtových a finančních nástrojů;

– Zvýšená podmíněnost činností, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s 
emisemi (ETS): navrhovatel uznává, že je vhodné do návrhu zahrnout některé 
průmyslové činnosti, na něž se vztahuje ETS, a to v omezeném rozsahu a na základě 
individuálního schválení Komisí. Domnívá se však, že je v případě dotčených podniků 
nezbytné zabránit riziku nežádoucích vedlejších výnosů, aby nevyužívaly dodatečnou 
podporu poskytovanou z FST na dekarbonizaci své průmyslové činnosti s cílem 
prodávat přebytečné emisní povolenky, a nezískávaly tak vedle finanční podpory z FST 
neoprávněné příspěvky (windfall profits).

– Posílená optimalizace rozpočtu více zaměřená na dosahování výsledků: s cílem přísněji 
uplatňovat zásadu „use it or lose it“ byly navýšeny úrovně výkonnosti jednotlivých 
priorit, aby bylo možné upravovat a přerozdělovat prostředky v případě jejich neplnění 
a zajistit adicionalitu všech použitých finančních prostředků;

– Cílem FST je pomáhat regionům, které jsou nejvíce postiženy transformací, aby bylo 
možné dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. K dosažení tohoto společného cíle 
budou muset přispět všechny členské státy, jelikož neplnění cílů jedním členským 
státem by ohrozilo úsilí všech a mělo by negativní dopad na každý členský stát, včetně 
těch, jež dosáhly při ekologické transformaci největšího pokroku. Dále se zpravodaj 
domnívá, že k zajištění základní zásady evropské solidarity, by těm členským státům, 
které se dosud nezavázaly k plnění vnitrostátního cíle uhlíkové neutrality stanoveného 
pro rok 2050, měl být do doby, než tento cíl přijmou, omezen přístup k tomuto fondu a 
částečně pozastaven jejich národní příděl;

– Lépe definované způsobilé průmyslové činnosti: zpravodaj uznává, že tento návrh 
správně určuje území i odvětví, které jsou transformací nejvíce dotčena, a to zejména 
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kvůli jejich závislosti na fosilních palivech a průmyslových činnostech s vysokou 
uhlíkovou náročností. Upozorňuje však na to, že některé zásadní činnosti v návrhu 
chybí, a domnívá se, že možnost čerpat z tohoto fondu by měla být rozšířena i na 
průmyslové činnosti, které – přestože mají nízké emise skleníkových plynů – vyrábí 
konečné produkty, jež následně nejsou v souladu s cílem uhlíkové neutrality, o jehož 
splnění Unie usiluje. Ty je třeba považovat za zásadní součást transformace a musí být 
do tohoto fondu začleněny. Zejména v automobilovém průmyslu vyrábějícím vozidla 
se spalovacím motorem dochází k rychlým a hlubokým změnám v celém hodnotovém 
řetězci: je proto třeba mu poskytnout specifickou evropskou podporu, aby se jeho 
transformace podařila, podpořit pracovníky v tomto odvětví a udržet jeho 
konkurenceschopnost a vedoucí postavení v podmínkách silnější mezinárodní 
konkurence. Je také třeba připomenout, že žádný cíl v oblasti klimatické neutrality 
nemůže být splněn, pokud nebude dekarbonizována doprava: toto odvětví produkuje 23 
% emisí CO2 v Unii a jeho podíl nadále roste, přičemž silniční doprava se na emisích 
CO2 a na energii spotřebované v tomto odvětví podílí ze 75 %.  Právě výrobci 
automobilů, výrobci automobilových dílů a odvětví údržby a opravy jsou přechodem k 
vozidlům s nulovými nebo nízkými emisemi postiženi nejvíce. Vzhledem k jejich 
významu v evropském hospodářství (3,5 milionu přímých a nepřímých pracovních míst 
v Unii – automobilový průmysl představuje 8,5 % pracovních míst v evropském 
průmyslu a 7,5 % evropského HDP) je zásadní, aby tato odvětví byla podporována 
prostřednictvím FTS.

Zpravodaj je tedy přesvědčen, že díky začlenění těchto doporučení adresovaných Výboru pro 
regionální rozvoj bude Fond pro spravedlivou transformaci schopen operativněji a účinněji 
plnit evropský cíl klimatické neutrality a zároveň chránit ty, kteří jsou touto transformací 
nejvíce ohroženi.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky (2) Transformace na klimaticky 
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neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů nebo 
odvětvích, jejichž výsledné produkty 
nejsou v souladu s cílem Unie týkajícím se 
uhlíkové neutrality. Tato situace s sebou 
přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti. V 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zejména problémům, které bude 
transformace na klimatickou neutralitu 
představovat pro vzdálené, ostrovní nebo 
zeměpisné znevýhodněné oblasti a pro 
oblasti, které mají problém s 
vylidňováním.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být spravedlivá, inkluzivní a sociálně 
přijatelná pro všechny, nesmí nikoho 
opomíjet a musí bojovat proti energetické 
chudobě. Proto by Unie i členské státy a 
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transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie.

různí regionální a místní aktéři měli od 
samého počátku brát v úvahu hospodářské 
a sociální dopady transformace i 
charakteristické rysy a specifika jejich 
regionů, včetně jejich uhlíkové náročnosti 
a HDP na obyvatele pod průměrem EU, a 
využít všechny možné nástroje ke zmírnění 
jejích nepříznivých důsledků a přeměnit 
výzvy v příležitosti. Transformace by měla 
předejít hospodářskému zhroucení nejvíce 
exponovaných regionů a zároveň zajistit 
jejich základ hospodářského rozvoje. V 
tomto ohledu hraje významnou úlohu 
rozpočet Unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je podpořit opatření, jejichž 
cílem je spravedlivá a úspěšná 
transformace energetiky v rámci 
přechodu na klimaticky neutrální 
hospodářství, a zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to zmírněním nepříznivých 
sociálních dopadů a financováním 
modernizace a přeměny místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost prostřednictvím 
odborné přípravy, rekvalifikace a 
aktualizovaných vzdělávacích programů. 
To se odráží ve specifickém cíli FST, který 
je stanoven na stejné úrovni a uveden spolu 
s cíli politiky stanovenými v článku [4] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních]. S ohledem na povahu 
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politiky transformace se FST navrhuje 
jako dlouhodobý nástroj plně v souladu s 
vizí klimaticky neutrálního kontinentu do 
roku 2050.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Dobrovolné převody z 
EFRR a ESF+, o nichž bude rozhodovat 
každý členský stát, budou doplňovat 
dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci nástrojů politiky 
soudržnosti a veškerých dalších 
relevantních unijních a vnitrostátních 
nástrojů financování zaměřených na 
zranitelná odvětví. Zřízení FST by nemělo 
vést ke škrtům ve fondech, na které se 
vztahuje nařízení (EU) .../... [nové 
nařízení o společných ustanoveních]
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na pevných fosilních palivech, 
provozují průmyslové činnosti náročné na 
emise skleníkových plynů nebo 
průmyslové činnosti produkující konečné 
výrobky zcela neslučitelné s uhlíkovou 
neutralitou, které mají být utlumeny nebo 
se musí přizpůsobit v důsledku 
transformace na klimatickou neutralitu, a 
jež pro to nemají dostatečné finanční 
prostředky. Proto by měl být FST otevřený 
všem členským státům, ale při rozdělování 
jeho finančních prostředků by mělo být 
zohledněno, zda jsou členské státy schopny 
nezbytné investice pro transformaci na 
klimatickou neutralitu financovat.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a určují 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění 
a stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá 
na základě článku 322 SFEU se týkají 
také ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků, pokud jde 
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o dodržování zásad právního státu 
v členských státech, neboť dodržování 
zásad právního státu je nezbytným 
předpokladem pro řádné finanční řízení 
a účinné financování z prostředků EU;

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění nového návrhu COM 2020/0460).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V souladu s nařízením [o 
evropském nástroji na podporu oživení ] a 
v mezích zdrojů, které na něj budou 
přiděleny, by měla být v rámci FST 
provedena opatření pro oživení a 
odolnost, aby bylo možné řešit 
bezprecedentní dopad krize COVID-
19.  Tyto dodatečné zdroje by měly být 
použity způsobem, který zajistí dodržování 
lhůt stanovených v nařízení [o ERI].

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění nového návrhu COM 2020/0460).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní a regionální ekonomiky a jsou z 
dlouhodobého hlediska udržitelné, přičemž 
se zohlední všechny cíle Zelené dohody. 
Financované projekty by měly přispívat k 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zároveň zmírňovat 
negativní hospodářské a společenské 
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lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

dopady environmentální transformace. V 
upadajících odvětvích, jako je výroba 
energie založená na uhlí, lignitu, rašelině a 
ropné břidlici nebo těžební činnosti spojené 
s těmito pevnými fosilní palivy, by měla 
být podpora vázána na postupné 
ukončování činnosti a odpovídající 
snižování úrovně zaměstnanosti. V této 
souvislosti může zemní plyn představovat 
při transformaci překlenovací technologii, 
pokud nahradí zdroje energie, které jsou 
uhlíkově náročnější, a je spojen se 
zaváděním energie z obnovitelných zdrojů. 
Pokud jde o transformaci hospodářských 
odvětví s vysokými úrovněmi emisí 
skleníkových plynů, měly by být v souladu 
s klimatickými cíli EU do roku 2030 a 
klimatickou neutralitou EU do roku 205013 
podporovány nové činnosti zaváděním 
nových technologií, nových postupů nebo 
produktů, které povedou k výraznému 
snížení emisí a zároveň zachovají a zlepší 
zaměstnanost a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, 
včetně technologií umělé inteligence, 
jakož i v oblastech digitalizace, 
konektivity, dostupnosti a udržitelné 
mobility, a zároveň podporují přechod na 
jiné druhy dopravy, pokud tato opatření 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství a zmírní 
negativní vedlejší účinky této 
transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů 
a Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů 
a Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) FST by měl rovněž podporovat 
průmyslové činnosti, které ačkoli nemusí 
nezbytně způsobovat vysoké emise 
skleníkových plynů, produkují průmyslové 
výrobky, které jsou ovlivněny 
transformací na klimatickou neutralitu v 
Unii. V této souvislosti je a bude jedním z 
nejvíce postižených odvětví evropský 
automobilový průmysl vyrábějící vozidla 
se spalovacím motorem, neboť působí v 
prostředí stále tužší mezinárodní 
konkurence a zpřísňujících se 
environmentálních požadavků, přičemž 
toto odvětví produkuje téměř 20 % emisí 
CO2 v Unii. Uhlíkové neutrality nebude 
tedy možné dosáhnout, aniž by byla 
poskytnuta zvláštní podpora tomuto 
odvětví, které představuje 8,5 % 
pracovních míst v průmyslu v EU, 7,5 % 
HDP EU a zhruba 3,5 milionu přímých 
pracovních míst, což znamená 11,4 % 
pracovních míst ve výrobě v EU, a 13,8 
milionu nepřímých pracovních míst. 
Vzhledem k tomu, že nejvíce jsou postiženi 
výrobci automobilů, jejich dodavatelé a 
odvětví údržby a oprav, měl by FST tato 
odvětví podpořit a pomoci pracovníkům a 
uchazečům o práci při získávání 
modernějších dovedností, zejména v 
souvislosti s alternativními odvětvími 
vyrábějícími vozidla s nulovými nebo 
nízkými emisemi. FST by měl také 
podporovat investice do sítí a vozových 
parků veřejné dopravy , což je účinný 
nástroj pro přechod směrem k mobilitě s 
nízkými emisemi a zároveň prosazovat 
přechod k jinému druhu dopravy, zejména 
v centrech měst, a konektivitu ve 
venkovských oblastech. Zvláštní pozornost 
je třeba také věnovat socioekonomickým 
problémům vylidněných nebo řídce 
obydlených oblastí, které jsou silně závislé 
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na fosilních palivech, aby se předešlo 
přemisťování podniků a vylidňování 
těchto území.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků a samostatně 
výdělečně činných osob s cílem pomoci 
jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním a úplném 
začleňování do trhu práce. Stejně tak by 
měla být věnována zvláštní pozornost 
mírám nezaměstnanosti, zejména u 
mladých lidí, na územích dotčených 
transformací.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
modernizaci a přeměnu území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
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míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena 
na podniky nacházející se v oblastech, 
které byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) 
a c) SFEU označeny jako podporované 
oblasti.

míst, k nimž došlo v důsledku 
transformace, vytvořením významného 
počtu pracovních míst nebo podporou 
jejich přizpůsobení, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace a 
měly by být udržitelné a v souladu se 
zásadou „energetická účinnost v první 
řadě“. Tyto investice by měly prováděny 
tak, aby se zabránilo riziku nežádoucích 
vedlejších výnosů pro dotčená průmyslová 
zařízení, aby nevyužívala dodatečnou 
podporu poskytovanou z FST na 
dekarbonizaci své průmyslové činnosti s 
cílem prodávat přebytečné emisní 
povolenky a nezískávaly tak neoprávněné 
zvýhodnění (windfall profits) nad rámec 
finanční pomoci z FST . V zájmu ochrany 
integrity vnitřního trhu a politiky 
soudržnosti by podpora poskytovaná 
podnikům měla být v souladu s pravidly 
Unie v oblasti státní podpory podle článků 
107 a 108 SFEU, se zvláštním zřetelem k 
následným strukturálním změnám a 
opatřením, která si tyto změny vyžádají.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] mohou být zdroje FST 
navýšeny o dobrovolné převody 
financování z EFRR a ESF+. Příslušné 
částky převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky do roku 2050, zejména pokud 
jde o postupnou přeměnu nebo uzavření 
zařízení zabývajících se výrobou pevných 
fosilních paliv nebo jinými činnostmi s 
vysokými emisemi skleníkových plynů 
nebo činnostmi produkujícími konečné 
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regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

výrobky, které jsou neslučitelné s cílem 
uhlíkové neutrality, a zároveň udržování a 
rozšiřování pracovních příležitostí v 
postižených oblastech, aby se zabránilo 
sociálnímu vyloučení. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území, jako je míra 
nezaměstnanosti a ztráty pracovních míst, 
a stanovit typ potřebných operací takovým 
způsobem, aby byl zajištěn soudržný 
rozvoj hospodářských činností odolných 
vůči změně klimatu, které jsou zároveň 
slučitelné s transformací na klimatickou 
neutralitu a cíli Zelené dohody. Finanční 
podporu z FST by měly obdržet pouze 
investice v souladu s plány transformace. 
Územní plány spravedlivé transformace by 
měly být součástí programů 
(podporovaných z EFRR, ESF+, Fondu 
soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Územní plán spravedlivé 
transformace je nutné předložit co 
nejdříve, avšak nejpozději jeden rok po 
vstupu tohoto nařízení v platnost. To 
představuje pro řídicí orgány a členské 
státy realizační problém, jelikož k tomu, 
aby došlo k uvolnění finančních 
prostředků je nezbytné tento plán 
přijmout. Před přijetím plánu je proto 
třeba umožnit podmíněné předběžné 
financování pro účely poskytování 
odborné pomoci, čímž se tento problém 
částečně vyřeší a místní aktéři obdrží 
podporu při provádění FST.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

(16) Aby se optimalizovalo využívání 
zdrojů FST a zlepšila jeho orientace na 
výsledky, měla by Komise v souladu se 
zásadou proporcionality mít možnost 
uplatnit finanční opravy v případě 
závažného nesplnění cílů stanovených pro 
specifický cíl FST.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem doplnění a změny jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o změnu prvků 
obsažených v příloze III tohoto nařízení 
týkajících se společných ukazatelů výstupů 
a výsledků. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů15. Zejména pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

(17) Za účelem doplnění a změny jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o změnu prvků 
obsažených v příloze III tohoto nařízení 
týkajících se společných ukazatelů výstupů 
a výsledků. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni a za účasti zástupců postižených 
komunit, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů. Zejména pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

__________________ __________________
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15 Úř.věst. L 123, 12.5.2016, s.13. 15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s.13.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19) V rámci cílů tohoto nařízení, tj. 
podpořit území, která se při transformaci 
na klimaticky neutrální ekonomiku 
potýkají s hospodářskou a sociální 
transformací, je nutné přihlížet také k 
dopadu pandemie onemocnění COVID-19 
v celé Unii. Těchto cílů nemůže být 
uspokojivě dosaženo pouze na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území či 
hospodářské činnosti, které se v procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku Unie do roku 2050 potýkají se 
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ekonomickými problémy. závažnými sociálně-ekonomickými 
problémy, zejména pokud jde o tvorbu 
pracovních míst, prohlubování dovedností 
a rekvalifikaci pracovníků a odborné 
vzdělávání.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„podporovat činnost zaměřenou na 
spravedlivou a úspěšnou energetickou 
transformaci a umožnit regionům a lidem 
řešit sociální, hospodářské a 
environmentální dopady této transformace 
do roku 2050“. K dalšímu omezování 
regionálních rozdílů a dosažení evropské 
sociální soudržnosti je nutné zajistit 
financování z FST.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 11 270 459 000 EUR v 
současných cenách (10 miliard EUR v 
cenách roku 2018) a nesmějí vyplývat z 
přenosu prostředků z jiných fondů Unie, 
na něž se vztahuje nařízení EU.../...[nové 
nařízení o společných ustanoveních]. Tato 
částka může být případně navýšena o 
dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
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základním právním aktem.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely plánování a následného začlenění 
do rozpočtu Unie jsou částky uvedené v 
prvním pododstavci indexovány sazbou 2 
% ročně.

Pro účely plánování a následného začlenění 
do rozpočtu Unie jsou částky uvedené v 
prvním pododstavci indexovány 
přinejmenším sazbou 2 %  nebo roční 
mírou inflace v Unii, pokud je vyšší než 2 
%.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, v němž 
stanoví roční rozpis zdrojů, včetně všech 
dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 
2, podle jednotlivých členských států v 
souladu s metodikou stanovenou v příloze 
I.

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, v němž 
stanoví zdroje na období let 2021–2027, 
včetně všech dodatečných zdrojů 
uvedených v odstavci 2, podle jednotlivých 
členských států v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I a s ročním rozpisem 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné zdroje 
uvedené v odstavci 2, které byly FST 
přiděleny v rozpočtu Unie nebo poskytnuty 
z jiných zdrojů, doplňkovou podporu z 
EFRR nebo ESF+.

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné zdroje 
uvedené v odstavci 2, které byly FST 
přiděleny v rozpočtu Unie nebo poskytnuty 
z jiných zdrojů, doplňkový přenos 
prostředků z EFRR nebo ESF+.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v článku 2 nařízení 
[nařízení o ERI] se v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci provádějí 
částkou 32 803 000 000 EUR v běžných 
cenách (30 miliard v cenách roku 2018) z 
částky uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) 
bodě vi) uvedeného nařízení, s výhradou 
čl. 4 odst. 3, 4 a 8 uvedeného nařízení.
Tato částka se považuje za další zdroje ve 
smyslu čl. 3 odst. 2 a představuje vnější 
účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
2018/1046.
Je dána k dispozici pro rozpočtový 
závazek v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst na roky 2021 až 2024 
navíc k celkovým zdrojům stanoveným v 
článku 3, a to takto:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Mimoto je ze zdrojů uvedených v prvním 
pododstavci uvolněna částka ve výši 15 
600 000 EUR v běžných cenách na 
správní náklady.

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění nového návrhu COM 2020/0460).  Znění návrhu se 
doplňuje o  text („30 miliard v cenách roku 2018“). 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 0,35 % částky uvedené v odst. 1 
prvním pododstavci se přidělí na 
technickou pomoc z podnětu Komise.

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění nového návrhu COM 2020/0460).

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Roční rozpis částky uvedené v 
odstavci 1 podle jednotlivých členských 
států se zahrne do rozhodnutí Komise 
uvedeného v čl. 3 odst. 3 v souladu s 
metodikou stanovenou v příloze I.

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění nového návrhu COM 2020/0460 a odkazuje na 
přílohu I ve znění pozměněném tímto návrhem).

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžaduje částka uvedená 
v odstavci 1 doplňkový přenos z EFRR 
nebo ESF+ stanovený v příloze I.

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění nového návrhu COM 2020/0460. Oproti původnímu 
návrhu bylo slovo „podpora“ nahrazeno slovem „přenos“.)

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3a – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od čl. 14 odst. 3 
finančního nařízení se na rozpočtové 
závazky na základě zdrojů uvedených v 
odstavci 1 použijí pravidla pro zrušení 
závazků stanovená v hlavě VII kapitole IV 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních]. Odchylně od čl. 12 odst. 4 
písm. c) finančního nařízení se tyto zdroje 
nepoužijí pro nástupnický program nebo 
akci.

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění nového návrhu COM 2020/0460).

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které souvisejí s jeho specifickým cílem 
podle článku 2 a přispívají k provádění 
územních plánů spravedlivé transformace 
vypracovaných v souladu s článkem 7.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

a) produktivní investice do 
společností, včetně malých, středních a 
začínajících podniků, které vedou k 
hospodářské diverzifikaci a přeměně;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním zemního plynu za 
následujících podmínek: 
 investice jsou zaměřeny na modernizaci 
nebo nahrazení stávající infrastruktury s 
vysokými emisemi uhlíku;
 investice přispívají k dosažení klimatické 
neutrality Unie nejpozději do roku 2050;
 podporovaná infrastrukturu je provázána 
s výrobní kapacitou produkující energii z 
obnovitelných zdrojů nebo jinou uhlíkově 
neutrální energii.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do zelené infrastruktury, 
snížení znečištění, obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro jejich nové využití, kromě 
jiného do vytváření center pro zachování 
biologické rozmanitosti, která by byla ku 
prospěchu udržitelnému cestovního 
ruchu;
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů všech typů, jejich 
snižováním, účinným využíváním zdrojů, 
opětovným používáním a recyklací;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) investice do programů pro 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
pracovníků a samostatně výdělečných 
osob a do odborné přípravy v oblasti 
podnikání;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání formou podpory přístupu na 
pracovní trh;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. (k a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) investice do zavádění technologií a 
infrastruktury pro čistou a inteligentní 
mobilitu, která by přispívala ke snižování 
emisí skleníkových plynů a k diverzifikaci 
řešení v oblasti mobility; investice do sítí 
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veřejné dopravy a jejího vozového parku 
se zvláštním zaměřením na podporu 
přechodu na jiné druhy dopravy směřující 
k mobilitě s nízkými emisemi ve 
velkoměstech a ve venkovských oblastech;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst.h 2 – pododstavec 1 – písm. (k b) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kb) průmyslové činnosti, jejichž finální 
výrobky nebo jejich používání nejsou v 
konečném důsledku v souladu s cílem 
uhlíkové neutrality

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Kromě toho může FST podporovat 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků za předpokladu, že 
byly tyto investice schváleny jako součást 
územního plánu spravedlivé transformace 
na základě informací požadovaných podle 
čl. 7 odst. 2 písm. h) tohoto nařízení. 
Takové investice jsou způsobilé pouze 
tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
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příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. i). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. i). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace 
a nepřispívají-li  v důsledku nežádoucích 
vedlejších výnosů pouze k ziskům, kterých 
mohou průmyslová zařízení dosáhnout v 
rámci systému EU pro obchodování s 
emisemi. Kromě toho musí být takovéto 
investice udržitelné a nesmí zvyšovat nebo 
zachovávat závislost na pevných fosilních 
palivech. 

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;

a) výstavbu jaderných elektráren;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416;

vypouští se

__________________
16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 
26.6.2014, s. 1).
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv;

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv s výjimkou 
zemního plynu;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou 
alespoň dvě širokopásmové sítě 
rovnocenné kategorie.

vypouští se

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území nebo hospodářské činnosti, na 
základě územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7 a schválených Komisí v rámci 
programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území nebo 
hospodářských činnosti, jež jsou nejvíce 
zasaženy procesem transformace, v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace řádně odůvodněno a 
příslušný územní plán spravedlivé 
transformace je v souladu s vnitrostátním 
plánem dotčeného členského státu v oblasti 
energetiky a klimatu.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST odpovídá alespoň 
1,5násobku částky podpory z FST na tuto 
prioritu, avšak nepřesáhne trojnásobek 
této částky.

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy, a mohou být doplněny o zdroje 
převedené na dobrovolném základě v 
souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Celková částka zdrojů z EFRR a ESF+ 
převedených na prioritu FST nepřesáhne 
trojnásobek částky podpory z FST na tuto 
prioritu.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území včetně místních a 
regionálních aktérů připraví v plném 
souladu se zásadou partnerství jeden nebo 
více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jednu 
oblast či více oblastí dotčených území 
odpovídajících úrovni 3 společné 



PE648.609v04-00 288/328 RR\1210220CS.docx

CS

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Tato území jsou nejvíce 
postižena v souvislosti s dopady na 
hospodářství, pracovní trh, sociálními 
dopady a dopady na územní soudržnost 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby a využívání fosilních 
paliv, nutnost transformace výrobních 
procesů průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů a 
přechod na alternativní průmysl v případě 
průmyslových odvětví nebo konečných 
výrobků, které jsou v konečném důsledku 
neslučitelné s cílem uhlíkové neutrality.

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
celostátní, regionální a místní úrovni do 
roku 2050, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jasný závazek v souladu s cílem 
dosáhnout klimaticky neutrální Unie do 
roku 2050 a splnit její cíle v oblasti 
snižování emisí do roku 2030;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byly tato území či 
hospodářské činnosti určeny za nejvíce 
zasažené procesem transformace 
popsaným v písmenu a) a proč by měly být 
podpořeny z FST, v souladu s odstavcem 
1;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území nebo hospodářské 
činnosti potýkají, včetně sociálního, 
hospodářského a environmentálního 
dopadu a dopadu na územní soudržnost, 
který má transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050, při 
zohlednění míry nezaměstnanosti a s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst a 
příjmů na daném území, rozvojových 
potřeb a cílů, které mají být splněny do 
roku 2030, v souvislosti s transformací 
nebo ukončením činností s vysokými 
emisemi skleníkových plynů na těchto 
územích nebo činností, jejichž konečné 
průmyslové výrobky nejsou v konečném 
důsledku v souladu s cílem uhlíkové 
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neutrality;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 
2050 spolu s vytvořením plánů udržitelné 
mobility a zelené energie, jež budou pro 
území nejvíce zasažená transformací 
uskutečnitelné a cenově dostupné;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst;

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku do roku 
2050 a povedou k podstatnému snížení 
emisí skleníkových plynů výrazně pod 
hodnotu příslušných referenčních hodnot 
zavedených pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES, a 
jsou nezbytné k ochraně významného 
počtu pracovních míst;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) pokud jsou podporovány investice 
do dopravní infrastruktury, seznam těchto 
činností a studie dopadu prokazující míru 
získaných investic,  očekávaný počet 
vytvořených pracovních míst v důsledku 
vybudované infrastruktury a příspěvek k 
omezení emisí skleníkových plynů;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) komplexní časový rámec zavádění 
konkrétních opatření uvedených v plánu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, s průmyslovou strategií, 
strategií pro čistou a inteligentní mobilitu, 
s vnitrostátními plány v oblasti energetiky 
a klimatu a evropským pilířem sociálních 
práv.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
vylučují veškeré veřejné investice do 
infrastruktury pevných fosilních paliv a 
nabízejí příležitost k dalšímu posílení 
místních ekonomik.
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16.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Zpravodajka: Isabel Carvalhais

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh stanoviska reaguje na legislativní návrh Evropské komise z ledna 2020, kterým 
se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (FST). Ten má pomoci územím a komunitám 
s transformací na oběhové a klimaticky neutrální hospodářství EU do roku 2050 v souladu 
s Pařížskou dohodou.

Změna klimatu má bezprostřední dopad na zemědělce, kteří jsou tak jednou z hlavních 
zúčastněných stran pro dosažení tohoto cíle.

Stanovisko opětovně zdůrazňuje, že FST musí fungovat jako dodatečný nástroj k novým 
zdrojům financování. Klimatické hledisko musí do rozhodování začlenit všechny hlavní 
fondy VFR, včetně SZP, s cílem přispět k dekarbonizaci hospodářství. Pro to je však nezbytné 
zajistit odpovídající financování. FST by měl ostatní dlouhodobé politiky EU doplňovat, a 
nikoli je narušovat.

Pro dosažení společného cíle, jímž je klimaticky neutrální hospodářství, má zásadní význam 
sdílení úsilí, a proto by měl být přístup k FST jako takový podmíněn přijetím vnitrostátního 
cíle klimatické neutrality do roku 2050 i průběžných cílů do roku 2030.

Stanovisko zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat mimořádně zasaženým 
územím, jako jsou venkovské a okrajové oblasti, které již tak čelí hlubším sociálním a 
ekonomickým problémům, které dále oslabují jejich schopnost vyrovnat se s výzvami procesu 
transformace. Tyto regiony mohou také hrát důležitou úlohu v rozvoji investic do energie 
z obnovitelných zdrojů, a to včetně oblastí, které k nim přiléhají.

Uplatněním inkluzivních politik a strategií je třeba zabránit tomu, aby se v rámci procesu 
transformace ještě více prohloubily nerovnosti, a je nutné zajistit nezbytnou sociální podporu 
komunitám. Proto zde zpravodajka navrhuje některé nové způsobilé činnosti sociálního 
charakteru, jakož i zapojení zúčastněných stran přístupem zdola nahoru.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
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Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení 
o Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální 
a oběhové hospodářství, v němž jsou 
veškeré zbývající emise skleníkových 
plynů kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle a na snižování emisí 
uhlíku, stejně jako na evropský pilíř 
sociálních práv. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení 
o Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální 
hospodářství do roku 2050 a na oběhové 
hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi. Kromě toho Fond pro 
spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) zohledňuje bezprecedentní 
dopady koronavirové krize. 

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie.

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá, 
inkluzivní, vědecky podložená a sociálně 
přijatelná. Proto musí Unie i členské státy 
od samého počátku spolu s regionálními a 
místními orgány a zainteresovanými 
stranami brát v úvahu hospodářské a 
sociální dopady transformace a využít 
všechny možné nástroje ke zmírnění 
očekávaných nepříznivých důsledků, čímž 
se vyhoví zásadě „neškodit“ obsažené v 
Zelené dohodě pro Evropu. V tomto 
ohledu hraje významnou úlohu rozpočet 
Unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zásada začlenění klimatického 
hlediska do všech programů Unie má 
zásadní význam pro dosažení klimaticky 
neutrálního hospodářství EU do roku 
2050 v souladu s cíli Pařížské dohody. 
Klimatické hledisko by měly do 
rozhodování začlenit všechny hlavní 
fondy víceletého finančního rámce (VFR), 
včetně společné zemědělské politiky 
(SZP), a přispět k dekarbonizaci 
hospodářství. Spravedlivou transformaci 
pro všechny mohou tyto programy účinně 
zajistit pouze s dostatečnými rozpočtovými 
prostředky. VFR na období 2021–2027 by 
tak měl poskytnout odolný a ambiciózní 
finanční rámec, který bude schopen tento 
cíl naplnit, a měl by přidělit nové finanční 
prostředky, aby mohl FST fungovat jako 
dodatečný nástroj ke klimatickým 
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opatřením, který by tato opatření a účinek 
jiných dlouhodobých politik Unie 
doplňoval, ale nenarušoval je. Vytvoření 
FST by nemělo znamenat snížení 
prostředků přidělených ostatním fondům 
VFR, zejména na SZP nebo politiku 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět 
k řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Unie by měla pomáhat regionům i jejich 
obyvatelům při transformaci na cestě ke 
klimatické neutralitě, podporovat je a 
zároveň vyvážit potřeby, jako jsou 
pracovní místa, energetická nezávislost 
nebo potravinové zabezpečení, s cílem 
Unie dosáhnout klimatické neutrality, a to 
sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
dosažení cílů v oblasti klimatu, 
soudržnosti a v sociální oblasti na všech 
příslušných úrovních. V této souvislosti 
má udržitelné obhospodařování lesů a 
zemědělství spolu se souvisejícími 
odvětvími zaujmout v budoucí SZP 
důležitou úlohu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
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„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace, udržitelnosti, modernizace a 
přestavby místního hospodářství, a to 
určením a využitím alternativních zdrojů 
na místní úrovni a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. Mělo by se tak 
přispět k prevenci zhoršování stavu 
životního prostředí. Opatření 
podporovaná z FST by měla působit proti 
vylidňování regionů, k němuž dochází v 
průběhu jejich energetické transformace. 
To se odráží ve specifickém cíli FST, který 
je stanoven na stejné úrovni a uveden spolu 
s cíli politiky stanovenými v článku [4] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25% 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu a nařízení (EU) 
.../... (evropský právní rámec pro klima) za 
účelem vytváření příležitostí pro více 
prosperující, inkluzivnější, zdravější a 
ekologičtější kontinent by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění opatření v 
oblasti klimatu a napomoci uskutečnit do 
roku 2050 transformaci na klimaticky 
neutrální hospodářství, které bude 
založeno na obnovitelných zdrojích 
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tohoto cíle. energie a které bude zdroje a energii 
efektivně využívat. Zdroje z finančního 
krytí FST budou doplňkové a budou 
prováděny nad rámec investic, které jsou 
zapotřebí k dosažení celkového cíle 
vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na 
realizaci klimatických cílů. Zdroje 
převedené z EFRR a ESF+ mohou v plné 
míře přispět k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Transformace na hospodářství a 
společnost, které budou klimaticky 
neutrální a udržitelné, je jedním z 
nejdůležitějších společných cílů Unie, k 
jehož dosažení je zapotřebí společného 
úsilí všech zúčastněných. Jelikož FST 
tvoří součást Zelené dohody pro Evropu, 
měl by být přístup k němu podmíněn 
přijetím vnitrostátního cíle dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050 i 
průběžných cílů s hranicí tvořenou rokem 
2030.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti a politiky rozvoje venkova v 
rámci SZP, stejně jako celostátní a 
regionální investice a soukromý kapitál, a 
neměly by v žádném případě tyto investice 
nahrazovat.
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Odůvodnění

SZP je politikou, na jejímž základě by měli být podporováni zemědělští producenti v přechodu 
na udržitelnější postupy, přičemž by se měla postupně odstraňovat závislost na fosilních 
palivech. Kromě toho společensky a komunitně podmíněné aspekty financování rozvoje 
venkova v rámci SZP, např. skrze fondy soudržnosti, by měly být zachovány, a nikoli 
snižovány, a FST by měl působit zároveň jako dodatečný nástroj k těmto opatřením.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhovou ekonomiku je 
pro všechny členské státy výzvou. Bude 
obzvláště náročná pro ty členské státy, jež 
jsou silně závislé na fosilních palivech 
nebo průmyslových činnostech náročných 
na emise skleníkových plynů, které mají 
být utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
měla být zohledněna závislost na 
průmyslové činnosti s vysokou intenzitou 
emisí skleníkových plynů a také to, zda 
jsou členské státy schopny nezbytné 
investice pro transformaci na klimatickou 
neutralitu financovat.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
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respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
obyvatele, komunity a místní ekonomiky a 
jsou ze střednědobého a dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž je zapotřebí 
uvést tato opatření do souladu s cíli 
Zelené dohody pro Evropu a Pařížské 
dohody. Financované projekty by měly 
přispívat k transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství. V 
upadajících odvětvích, jako je výroba 
energie založená na uhlí, lignitu, rašelině a 
ropné břidlici nebo těžební činnosti spojené 
s těmito pevnými fosilními palivy, by měla 
být podpora vázána na postupné 
ukončování činnosti a odpovídající 
snižování úrovně zaměstnanosti. Pokud jde 
o transformaci hospodářských odvětví s 
vysokými úrovněmi emisí skleníkových 
plynů, měly by být v souladu s 
klimatickými cíli EU do roku 2030 a 
klimatickou neutralitou EU do roku 205013 
podporovány nové činnosti zaváděním 
nových technologií, nových postupů nebo 
produktů, které povedou k výraznému 
snížení emisí a zároveň zachovají a zlepší 
zaměstnanost a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Měla by být rovněž 
poskytována podpora inovativním 
postupům ve využívání půdy a v 
zemědělství, které přispívají ke snižování 
uhlíkové stopy v tomto odvětví, a také ve 
prospěch činností v oblasti rozvoje 
venkova, které podporují diverzifikaci 
místního hospodářství ve venkovských 
oblastech. Zvláštní pozornost by měla být 
rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření podpoří vytváření 
udržitelných pracovních míst, přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 a k vytvoření 
oběhového hospodářství a pokud také 
zmírní negativní vedlejší účinky této 
transformace.
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__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů 
a Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů 
a Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Přechod směrem od fosilních paliv 
může představovat výzvu s ohledem na to, 
že se jeho cíle někdy navzájem rozcházejí. 
Může tak tomu být v případě projektů na 
využití vodní energie, jež mohou mít 
negativní dopad na ekologický status 
vodních toků, jejich propojení nebo rybí 
populaci, a v důsledku toho na místní 
komunity a jejich obživu. Z FST by měly 
být financovány pouze projekty 
nepřinášející újmu, z nichž bude mít 
prospěch jak životní prostředí, tak klima. 
Taková řešení by měla být podrobně 
uvedena v popisu projektu a případně by 
měla být zahrnuta do oblasti působnosti 
projektu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Má-li se řešit otázka změny 
klimatu a má-li se dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky, FST by měl 
podporovat rozvoj odolného oběhového 



PE648.609v04-00 304/328 RR\1210220CS.docx

CS

biohospodářství s cílem podpořit 
udržitelnost v odvětví zemědělství.  
Udržitelně a účinně produkovaná 
biomasa z odvětví zemědělství, lesnictví a 
námořního odvětví, která dodá hodnotu 
vedlejším odpadním produktům a 
biologickému odpadu, by mohla zásadně 
přispět k dosažení závazků Unie v oblasti 
klimatu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků nabýváním nových 
pracovních dovedností zaměřených na 
odvětví orientovaná do budoucna s cílem 
pomoci jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc a poradenství při 
hledání zaměstnání, čímž se zároveň zajistí 
rovný nediskriminační přístup vůči všem 
skupinám osob a jejich aktivní začleňování 
do trhu práce.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci, modernizaci a přeměnu 
území zasažených transformací by FST 
měl podporovat produktivní investice do 
malých a středních podniků a zároveň 
zohlednit udržitelné a vůči životnímu 
prostředí šetrné činnosti v souladu s jejich 
definicí v příslušném unijním právním 
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služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

předpisu, což přispěje k naplňování cíle 
unie pokročit směrem k oběhovému 
hospodářství. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice při zohlednění 
udržitelných a vůči životnímu prostředí 
šetrných činností, jak jsou definovány v 
příslušném unijním právním předpisu, 
měly být podporovány pouze tehdy, pokud 
jsou nezbytné pro zmírnění ztrát 
pracovních míst v důsledku transformace, a 
to vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity a rovných 
podmínek vnitřního trhu a politiky 
soudržnosti by podpora poskytovaná 
podnikům měla být v souladu s pravidly 
Unie v oblasti státní podpory podle článků 
107 a 108 SFEU a zejména podpora 
produktivních investic uskutečňovaných 
jinými než malými a středními podniky by 
měla být omezena na podniky nacházející 
se v oblastech, které byly pro účely čl. 107 
odst. 3 písm. a) a c) SFEU označeny jako 
podporované oblasti.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 14 Směrnice Evropského parlamentu a 
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Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Aby se v rámci procesu spravedlivé 
transformace předešlo prohlubování 
nerovností, je zapotřebí uplatňovat 
inkluzivní politiky a strategie, jež by měly 
být ku prospěchu všech. Hlavní zásadou 
pro podporu z FST by měla být podpora 
sociální soudržnosti, přičemž by měla být 
prosazována rovnost žen a mužů, zajištěn 
dynamický rozvoj venkovských oblastí, 
lepší podmínky pro migranty, sezónní 
pracovníky, mladé i starší pracovníky a 
pracovníky s nízkou kvalifikací a mělo by 
se také dbát na to, aby nikdo nebyl 
opomenut. Z hodnocení vyplynulo, že 
včasné a důsledné zohlednění cílů 
týkajících se rovnosti mužů a žen ve všech 
dimenzích a ve všech fázích přípravy, 
monitorování, provádění a hodnocení 
operačních programů je velmi důležité a 
že je zároveň třeba zajistit, aby byla přijata 
konkrétní opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
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flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by mohly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly spolu s příslušnými 
zúčastněnými stranami, včetně občanské 
společnosti a dotčených místních komunit, 
a s podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

Pozměňovací návrh 18
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o 
postupnou přeměnu nebo uzavření zařízení 
zabývajících se výrobou fosilních paliv 
nebo jinými činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů, a to za současného 
udržení a rozšiřování pracovních 
příležitostí pomocí rekvalifikace 
pracovníků a usnadněním jejich přechodu 
do nových druhů zaměstnání na 
dotčených územích, aby se zamezilo 
sociálnímu vyloučení. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) a 
měly by být předkládány Komisi ke 
schválení. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členské státy by měly při přípravě 
a provádění územních plánů spravedlivé 
transformace upřednostňovat strategie 
„zdola nahoru“, čímž se zajistí aktivní 
účast příslušných veřejných orgánů, 
hospodářských a sociálních partnerů ze 
všech oblastí činnosti, jakož i jiných 
relevantních subjektů občanské 
společnosti, mimo jiné i ze zemědělského 
odvětví. Mají-li být na místní úrovni 
prováděna účinná opatření, měly by být 
zúčastněné strany na úrovni dotčených 
oblastí aktivně zapojeny do vypracovávání 
územních plánů spravedlivé 
transformace, bude-li to možné.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

(16) Aby se posílila orientace FST na 
výsledky a dosáhlo se v tomto směru 
optimalizace při využívání zdrojů fondu, 
měla by Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Zvláštní pozornost a podporu je 
třeba věnovat venkovským a okrajovým 
oblastem postiženým procesem 
transformace. Mnoho z těchto oblastí, 
včetně zemědělců a malých podniků, se již 
potýká s velkými sociálními a 
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ekonomickými problémy, jako je stárnutí, 
odliv mladých lidí, celkové vylidňování a 
nízká hustota obyvatelstva, nižší 
kvalifikace, méně rozvinutá digitální 
infrastruktura a propojení a méně 
rozvinuté energetické propojení, což dále 
snižuje jejich schopnost reagovat na výzvy 
spojené s procesem transformace. Tyto 
oblasti by rovněž mohly hrát důležitou 
úlohu v tom, že by poskytly kapacitu pro 
realizaci investic v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů při současném 
zachování zemědělské půdy. Územní plány 
by proto rovněž měly přihlížet k možnosti 
zahrnout do určených území přilehlé 
venkovské oblasti coby způsobilé oblasti 
pro zavedení technologií a infrastruktur 
pro energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit obyvatelstvo a 
území, která vyžadují dodatečnou 
podporu, aby byla schopna čelit závažným 
sociálně-ekonomickým problémům 
plynoucím z procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 a na oběhové hospodářství a 
změnit výzvy v příležitosti, zejména pokud 
jde o udržitelná nová pracovní místa, a to 
způsobem, který neohrožuje 
environmentální cíle a chrání přírodní 
zdroje.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům, lidem a podnikům 
řešit sociální, hospodářské a 
environmentální dopady bezproblémové 
transformace na klimaticky neutrální a 
oběhovou ekonomiku, jakož i dopady této 
transformace na veřejné zdraví“ a 
současně přispívat k zachování 
evropských přírodních zdrojů a k 
předcházení zhoršování životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech.

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech, zastřešující cíle Zelené dohody 
pro Evropu, a zejména cíl Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanovený v nařízení 
(EU) 2020/... (evropský právní rámec pro 
klima) s cílem řešit výzvy v oblasti klimatu 
a životního prostředí a současně zajistit 
spravedlivou transformaci, která by 
nikoho neopomíjela.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zdroje pro FST v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst, které 
jsou k dispozici pro rozpočtový závazek na 

2. Zdroje pro FST v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst, které 
jsou k dispozici pro rozpočtový závazek na 
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období 2021–2027, činí 7,5 mld. EUR v 
cenách roku 2018, které mohou být 
případně navýšeny o dodatečné zdroje 
vyčleněné v rozpočtu Unie a o další zdroje 
v souladu s platným základním právním 
aktem.

období 2021–2027, činí X mld. EUR v 
cenách roku 2018, které mohou být 
navýšeny o dodatečné zdroje vyčleněné v 
rozpočtu Unie a o další zdroje v souladu s 
platným základním právním aktem. FST 
nejsou poskytovány finanční prostředky 
na úkor zdrojů přidělených jiným fondům 
VFR, včetně těch přidělených SZP. Tato 
částka představuje dodatečné zdroje a její 
financování neznamená snížení zdrojů 
přidělených ostatním fondům VFR, 
zejména SZP nebo politice soudržnosti1a.
__________________
1a Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém 
finančním rámci na období 2021–2027 – 
postoj Evropského parlamentu ohledně 
uzavření dohody – uvedl, že je třeba 

zachovat financování politiky soudržnosti 
a SZP EU-27 na úrovni rozpočtu v období 
2014–2020 v reálných cenách. 
Financování FST představuje dodatečné 
zdroje k těmto finančním prostředkům.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  3a. Přístup k FST je podmíněn tím, že 
se členský stát zaváže ke splnění 
vnitrostátního cíle klimatické neutrality 
do roku 2050 i průběžných cílů v oblasti 
dekarbonizace stanovených pro rok 2030.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné 
zdroje uvedené v odstavci 2, které byly 
FST přiděleny v rozpočtu Unie nebo 
poskytnuty z jiných zdrojů, doplňkovou 
podporu z EFRR nebo ESF+.

vypouští se

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které souvisejí s jeho specifickým cílem 
podle článku 2 a přispívají k provádění 
územních plánů spravedlivé transformace 
vypracovaných v souladu s článkem 7.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k vytváření 
pracovních míst, hospodářské diverzifikaci 
a přeměně, přičemž se přihlíží k 
udržitelným činnostem, jež jsou šetrné k 
životnímu prostředí, jak jsou definovány v 
příslušných právních předpisech Unie;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
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Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií a 
většího přístupu k těmto technologiím, 
včetně inovačních postupů snižujících 
emise uhlíku při využívání půdy a v 
zemědělství;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do čisté veřejné dopravy ve 
venkovských oblastech a do snižování 
emisí skleníkových plynů, energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, 
a to i v oblastech přiléhajících k určeným 
územím, je-li to řádně odůvodněno;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, zejména do zavádění 
širokopásmového připojení ve 
venkovských a odlehlých oblastech za 
účelem podpory přístupu k digitálním 
technologiím pro všechny, včetně 
digitálního zemědělství;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
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Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití s případným 
upřednostněním rozvoje zelené 
infrastruktury a využití pro zemědělskou a 
lesnickou činnost, přičemž je třeba zajistit 
dodržování zásady „znečišťovatel platí“;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství, včetně udržitelného 
oběhového biohospodářství, mimo jiné 
předcházením vzniku odpadů, jejich 
snižováním, účinným využíváním zdrojů, 
opětovným používáním, opravami a 
recyklací;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do projektů, které bojují 
proti riziku energetické chudoby a zlepšují 
energetickou účinnost;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
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Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace, 
rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání a programy pro opětovné 
začlenění pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání do nových oblastí činnosti;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání 
při hledání zaměstnání;

i) pomoc při hledání zaměstnání a 
poradenství pro uchazeče o zaměstnání;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů 
o zaměstnání, přičemž je zajištěn rovný 
přístup a podpora rovnosti žen a mužů;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) investice, které přispívají ke 
zmírňování rizika vylidňování území 
postižených transformací, zejména 
venkovských oblastí;
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) investice do sociální infrastruktury 
a sociálních služeb obecného zájmu v 
oblastech s malým pokrytím, zejména ve 
venkovských oblastech, a do ochrany 
klíčových pracovníků postižených 
transformací nebo krizí v jejich odvětví;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) technickou pomoc. k) technickou pomoc a poradenské 
služby.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 
2 písm. h). Takové investice jsou 
způsobilé pouze tehdy, jsou-li nezbytné k 
provedení územního plánu spravedlivé 
transformace.

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
a v souladu s pravidly Unie v oblasti 
státní podpory podle článků 107 a 108 
SFEU podporovat produktivní investice 
do jiných než malých a středních 
podniků za předpokladu, že byly tyto 
investice schváleny jako součást 
územního plánu spravedlivé 
transformace na základě informací 
požadovaných podle čl. 7 odst. 2 písm. 
h) tohoto nařízení. Takové investice jsou 
způsobilé pouze tehdy, jsou-li nezbytné k 
provedení územního plánu spravedlivé 
transformace. FST může rovněž 
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podporovat investice určené 
zemědělcům a malým venkovským 
podnikům zaměřujícím se na 
udržitelnou zemědělskou a lesnickou 
činnost.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 
651/201416;

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 
651/201416 vyjma případů, kdy jsou tyto 
obtíže způsobené krizí COVID-19;

__________________ __________________
16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu, cílem 
klimatické neutrality do roku 2050 a s cíli 
Zelené dohody pro Evropu.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST odpovídá alespoň 
1,5násobku částky podpory z FST na tuto 
prioritu, avšak nepřesáhne trojnásobek 
této částky.

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů, které mohou být převedeny 
v souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Celková částka zdrojů z EFRR a ESF+ 
převedených na prioritu FST nepřesáhne 
trojnásobek částky podpory z FST na tuto 
prioritu.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány a zúčastněnými stranami z 
dotčených území, včetně místních a 
regionálních orgánů, připraví jeden nebo 
více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 2016/206617 nebo jeho částí, v souladu 
se šablonou uvedenou v příloze II. Tato 
území jsou nejvíce postižena 
hospodářskými a sociálními dopady 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby, zpracování a 
využívání fosilních paliv a nutnost 
transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
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intenzitou emisí skleníkových plynů.

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

a) popis procesu transformace směrem 
k cíli klimaticky neutrální ekonomiky na 
vnitrostátní úrovni do roku 2050, včetně 
přesného harmonogramu klíčových etap 
transformace směrem k průběžným cílům 
dekarbonizace stanoveným pro rok 2030, 
které jsou v souladu s nejnovější verzí 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1, což případně platí 
také pro přilehlá území, která mohou 
přispět k úsilí o transformaci nebo která 
byla z ekonomického a sociálního 
hlediska postižena procesem transformace 
na určených územích, zejména ve 
venkovských oblastech;
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rizika vylidnění dotčených regionů, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030 v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích, a výzev spojených s 
energetickou chudobou;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu 
podpory z FST pro řešení sociálních, 
hospodářských a environmentálních 
dopadů transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku;

vypouští se

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány;

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány a posouzení 
případných vedlejších účinků 
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transformace na přilehlé regiony;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) seznam konzultovaných partnerů a 
příslušných zúčastněných stran z 
dotčeného území;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních], a je-li to možné, příslušné 
zúčastněné strany na zeměpisné úrovni 
dotčených území uvedených v odstavci 1 
tohoto článku, a to přístupem zdola 
nahoru.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Územní plány spravedlivé 
transformace musí být v souladu s 
územními strategiemi uvedenými v článku 
[23] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních], s příslušnými 
strategiemi pro inteligentní specializaci, 
vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu a evropským pilířem sociálních 

4. Územní plány spravedlivé 
transformace musí být v souladu s 
územními strategiemi uvedenými v článku 
[23] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních], s příslušnými 
strategiemi pro inteligentní specializaci, 
vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu a evropským pilířem sociálních 
práv, se závazkem Unie v rámci Pařížské 
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práv. dohody a s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje. Územní plány spravedlivé 
transformace musí posilovat místní 
ekonomiky a krátké ekonomické trasy a 
dodavatelské řetězce.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci posouzení v polovině období 
uvedeného ve druhém pododstavci se 
vyhodnotí pokrok, jehož bylo dosaženo při 
plnění cíle nulových čistých emisí v roce 
2050 a průběžných cílů pro rok 2030.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, mohou se cíle měnit jen za 
řádně odůvodněných okolností.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 



PE648.609v04-00 324/328 RR\1210220CS.docx

CS

dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 70 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.
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