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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

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 

(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 



PE648.613v02-00 4/34 AD\1207536CS.docx

CS

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.

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.

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 
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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 
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 (4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
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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.

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 
„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 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 
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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 
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 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 
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
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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.

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
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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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

__________________ __________________
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
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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 
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
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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 
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 

(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 
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 
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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.

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 
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
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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 
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 

(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 mohly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
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a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

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

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 

(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 
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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.

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)

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 
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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 
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 
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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

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 
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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 
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.

2. 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 
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, 
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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
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
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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
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;
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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
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“;
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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
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
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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;

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;
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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 
podporovat investice určené 
zemědělcům a malým venkovským 
podnikům zaměřujícím se na 
udržitelnou zemědělskou a lesnickou 
činnost.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
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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.

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 

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 
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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.

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 
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).
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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;

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 

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



AD\1207536CS.docx 29/34 PE648.613v02-00

CS

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, 
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 
transformace na přilehlé regiony;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
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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 
práv.

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 
dohody a s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje. Územní plány spravedlivé 
transformace musí posilovat místní 
ekonomiky a krátké ekonomické trasy a 
dodavatelské řetězce.
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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 
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) 

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
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) 
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[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.
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