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Pozměňovací návrh 16
Daniel Buda

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 a 
upřednostňující opatření v oblasti 
hospodářské obnovy v návaznosti na 
zdravotní krizi způsobenou pandemií 
COVID-19 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, což 
povede k nižším emisím uhlíku 
prostřednictvím přechodu na čisté a 
spravedlivější zdroje energie a podpory 
zelených a modrých investic, oběhového 
hospodářství, přizpůsobení se změnám 
klimatu a prostřednictvím prevence a 
řízení rizik. 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.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 17
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 také 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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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 prevenci a řízení 
rizik. 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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 

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 
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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.

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, zejména posílením přírodních 
uložišť uhlíku.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje. 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 
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transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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. 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.
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Or. it

Pozměňovací návrh 22
Mairead McGuinness

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. 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 
rozvinutější oběhové hospodářství do roku 
2050, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Dlouhodobá strategie EU v oblasti 
klimatu zvažuje scénáře pro opatření v 
oblasti energetiky a klimatu v Unii, v 
nichž lesnictví poskytuje celkem 60 až 65 
Mtoe dřeva pro energii. Vzhledem k tomu, 
že Unie již výrazně překročila využívání 
tohoto vyčerpatelného zdroje pro 
energetické účely, na jehož materiálním 
využití závisí miliony pracovních míst, 
neměla by být podpora z FST primárně 
zvažována pro přechod z uhlí na dřevní 
biomasu. Spalování kulatiny by se mělo 
omezit na absolutní minimum a neměly by 
na něj být určeny žádné finanční 
prostředky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Spravedlivá transformace by měla 
být přijata a prováděna v souladu se 
zásadou „neškodit“ Zelené dohody pro 
Evropu a neměla by zvyšovat tlak na 
světové lesy, včetně lesů v Evropě. 
Investice by měly být způsobilé pouze v 
případě, že zpráva o udržitelnosti biomasy 
a studie proveditelnosti potvrdí dostupnost 
stávajících toků odpadní biomasy s cílem 
podpořit kapacitu příslušného provozu, 
aniž by to mělo negativní dopad na 
dřevařský průmysl, biologickou 
rozmanitost nebo pokles uložišť uhlíku v 
oblasti využívání půdy, změny ve 
využívání půdy nebo lesnictví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Emmanouil Fragkos

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 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. V 
tomto ohledu hraje významnou úlohu 
rozpočet Unie. Ačkoli může být členským 
státům udělena plná samospráva pro 
způsob, jakým distribuují vnitrostátní 
plány v oblasti klimatu, některé stále 
používají nespravedlivý systém založený 
na oblastech, aniž by se brala v úvahu 
odvětví, která pomoc potřebují nejvíce, 
nebo oblasti, které jsou nejvíce postiženy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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. 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, ve střednědobém 
horizontu však nejen vyvolává mnoho 
nejistot, pokud jde o zaměstnanost, ale 
děje se tak ve všech oblastech a zejména v 
zemědělství, 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, zejména země, které investovaly 
velké částky, aby splnily závazky a dosáhly 
cílů Kjótského protokolu (20 % energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2020), a 
nyní musí přispívat na transformaci těch 
zemí a regionů, 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 a 
zvyšující se nekalou konkurenci zemí, v 
nichž dosud neproběhla dekarbonizace, 
což narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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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. Podpora vyváženého 
hospodářského a sociálního rozvoje všech 
území 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

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 

2. Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
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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.

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 používané 
pro energetické účely 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.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl Fond pro spravedlivou transformaci zaměřen na výsledky a byl účinný, je důležité, 
aby bylo financování zacíleno na opatření, u nichž lze vidět největší výsledky. Rašelina by 
proto měla být definována jako rašelina používaná pro energetické účely. Roste potřeba 
udržitelného využívání rašeliny v oběhovém hospodářství, v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat a v zemědělství, například jako podestýlka nebo v zahradnictví.

Pozměňovací návrh 29
Anne Sander

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 

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

úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie. Příští 
rozpočet Unie by proto měl být přiměřený 
této transformaci a příští VFR by nám měl 
poskytnout prostředky ke splnění našich 
ambicí tím, že umožní příděl pro FST, 
aniž by došlo ke snížení stávajících politik 
Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Michal Wiezik

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, vědecky 
podložená a sociálně přijatelná. Proto musí 
Unie i členské státy od samého počátku 
brát v úvahu hospodářské, 
environmentální, sociální a skutečné 
klimatické dopady transformace a využít 
všechny možné nástroje ke zmírnění jejích 
nepříznivých důsledků. Tato transformace 
by měla řídit zásadou „neškodit“ v rámci 
Zelené dohody pro Evropu a měla by 
podporovat řešení, jichž nebudeme litovat. 
V tomto ohledu hraje významnou úlohu 
podmíněnost podpory z rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ivo Hristov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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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 spravedlivá a sociálně 
odpovědná, pokud jde o všechny dotčené 
zúčastněné strany a účastníky. 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 
očekávaných nepříznivých důsledků. V 
tomto ohledu hraje významnou úlohu 
rozpočet Unie.

Or. bg

Pozměňovací návrh 32
Eugenia Rodríguez Palop

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 a sociálně 
přijatelná. Proto musí Unie i členské státy 
společně s regionálními a místními 
subjekty 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a také nutnost překonat 
zdravotní krizi způsobenou pandemií 
onemocnění COVID-19 a využít všechny 
možné nástroje ke zmírnění jejích 
nepříznivých důsledků. V tomto ohledu 
hraje významnou úlohu rozpočet Unie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Alternativní technologie výroby 
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energie, jako je větrná a solární energie, 
jsou již nákladově konkurenční s 
konvenčními výrobními technologiemi a 
mají nulové náklady na paliva a nulové 
proměnlivé provozní náklady a náklady 
na údržbu. Klíčovým faktorem, pokud jde 
o jejich dlouhodobou 
konkurenceschopnost, je schopnost 
technologického rozvoje a zvýšených 
objemů výroby podstatně snížit kapitálové 
náklady a celkové měrné náklady na 
výrobu energie v průběhu času. Vzhledem 
k potenciální úloze těchto technologií při 
poskytování kvalifikovaných pracovních 
míst a posilování postavení spotřebitelů a 
energetických komunit budou 
představovat hlavní rozsah podpory. Měl 
by být také minimalizován dopad na 
zemědělskou půdu.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Využívání omezených přírodních 
zdrojů by mělo být použitelné i v 
budoucnosti, inovativní, vědecky 
financované a v souladu se zásadou 
kaskádového využívání. Vzhledem k 
omezeným finančním zdrojům, včetně 
vnitrostátních rozpočtů, by fondy měly 
usilovat o zavádění technologií, které po 
počátečním rozšíření nebudou pro své 
fungování záviset na dotacích, aby se 
zajistil přínos těchto zdrojů pro 
dlouhodobé ambice Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Álvaro Amaro

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 by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě. V této souvislosti 
mají v budoucí společné zemědělské 
politice (SZP) důležitou úlohu udržitelné 
obhospodařování lesů a zemědělství a 
související odvětví.

Or. pt

Pozměňovací návrh 38
Daniel Buda

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 by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace a k nastolení 
rovnováhy mezi potřebami, jako je 
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zaměstnanost, energetická soběstačnost, 
zabezpečení potravin a cíl Unie dosáhnout 
klimatické neutrality.

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 doprovázet a 
podporovat regiony i jejich obyvatele při 
transformaci Unie směrem ke klimatické 
neutralitě, a to sloučením rozpočtových 
výdajů Unie na klimatické a sociální cíle i 
cíle v oblasti soudržnosti na všech 
příslušných úrovních.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Elena Lizzi, Francesca Donato, Marco Dreosto, Mara Bizzotto

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. 

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. 
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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.

Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle by měl tento 
mechanismus přispět k řešení sociálních a 
hospodářských důsledků transformace 
Unie směrem ke klimatické neutralitě.

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 by měl tento 
mechanismus přispět k řešení sociálních a 
hospodářských důsledků transformace 
Unie směrem ke klimatické neutralitě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Daniel Buda

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 

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 
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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].

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, určením a využíváním 
alternativních zdrojů na místní úrovni a 
zmírněním negativních dopadů na 
zaměstnanost. Opatření podporovaná z 
FST by měla bojovat proti fenoménu 
vylidňování regionů v procesu 
transformace energetiky. 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].

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 

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. Měl by přispívat 
k zachování přírodního dědictví a k 
předcházení zhoršování životního 
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stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

prostředí. 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].

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Eugenia Rodríguez Palop

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 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].

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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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 ,modernizace a přeměny 
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].

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vzhledem k tomu, že činnosti v 
oblasti těžby tuhých fosilních paliv 
obvykle probíhají ve venkovských 
oblastech, mělo by financování 
diverzifikace místního hospodářství 
upřednostňovat podporu rozvoje venkova 
a agroekologických činností s ohledem na 
jejich zásadní úlohu v boji proti změně 
klimatu, ochraně životního prostředí a 
zachování biologické rozmanitosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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. FST by měl spolu se zdroji 
převedenými z EFRR a ESF+ významně 
přispět k základním opatřením k boji proti 
silné a náhlé deflaci, které bude Evropská 
unie čelit v důsledku pandemie COVID-
19, se zvláštním důrazem na nejvíce 
postižená hospodářská odvětví a regiony.

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 

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 
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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.

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. Zdroje z 
finančního krytí FST budou doplňkové a 
budou prováděny nad rámec investic, které 
jsou zapotřebí k dosažení celkového cíle 
vynaložit 50 % výdajů z rozpočtu Unie na 
realizaci klimatických cílů. Zdroje 
převedené z EFRR a ESF+ plně přispějí k 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Michal Wiezik

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 a v žádném případě by neměl být v 
rozporu s cíli právních předpisů Unie v 
oblasti klimatu, zejména v odvětví 
LULUCF a s právními předpisy Unie v 
oblasti ochrany životního prostředí, 
zejména se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES (dále jen 
„rámcová směrnice o vodě“ a směrnicemi 
2009/147/ES a 92/43/EHS („směrnice o 
přírodě“). 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 
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EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Anne Sander

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Nicola Procaccini

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 

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 
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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.

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.

Or. it

Odůvodnění

Přístup k Fondu pro spravedlivou transformaci by neměl být podmíněn převody z jiných fondů 
EU.

Pozměňovací návrh 52
Ivo Hristov

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.

Or. bg

Pozměňovací návrh 53
Mairead McGuinness
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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), 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Přechod na environmentálně 
neutrální a udržitelnou společnost je 
jedním z nejdůležitějších společných cílů 
Unie, kde je společné úsilí všech zásadní 
pro jeho dosažení. Přístup k FST by měl 
být podmíněn přijetím vnitrostátního cíle 
klimatické neutrality do roku 2050 i 
průběžných cílů do roku 2030.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vzhledem k cílům stanoveným v 
Zelené dohodě by měla být vytvořena 
zastřešující strategická agenda pro 
evropská zemědělská odvětví a tato 
agenda by měla podporovat dekarbonizaci 
a měla by být založena na Komisí 
provedeném rozsáhlém posouzení dopadů 
hospodářské činnosti těchto odvětví na 
úrovně znečištění ovzduší.

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vzhledem k tomu, že FST je 
součástí Zelené dohody pro Evropu, měl 
by být finanční příděl v rámci FST 
podmíněn tím, že se členský stát zaváže k 
dosažení cíle klimatické neutrality do roku 
2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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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. Příští VFR by proto měl být 
ambiciózní a měl by umožnit dosažení 
stanovených cílů. Částka pro FST nesmí 
být v žádném případě na úkor jiných 
fondů určených pro jiné základní 
nástroje, jako jsou ty v rámci SZP, které 
se zaměřují na cíle, jež nelze revidovat 
směrem dolů, například potravinová 
soběstačnost a obrana evropského 
zemědělství. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 v rámci politiky rozvoje 
venkova SZP a vnitrostátní a regionální 
investice a soukromý kapitál a neměly by 
v žádném případě tyto investice 
nahrazovat.

Or. en

Odůvodnění

SZP je politika, která by měla podporovat zemědělské výrobce, kteří prochází transformací na 
udržitelnější postupy a odklání se od závislosti na fosilních palivech. Kromě toho by sociální 
a venkovské aspekty financování SZP v oblasti rozvoje venkova, jako jsou fondy soudržnosti, 
měly být zachovány, neměly by se snižovat a FST by měl fungovat jako doplněk k těmto 
opatřením.

Pozměňovací návrh 59
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Manolis Kefalogiannis

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 
ke škrtům ve fondech, na které se vztahuje 
nařízení (EU) .../... [nové nařízení o 
společných ustanoveních], ani k 
převodům z těchto fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Daniel Buda

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 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. Je však třeba zohlednit 
energetické kapacity nejvzdálenějších 
regionů a venkovských oblastí a méně 
přístupných oblastí, které nejsou v 
současné době napojeny na obecnou 
energetickou infrastrukturu.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Mairead McGuinness

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 

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 
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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.

utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Sociální a 
ekonomické dopady obzvláště pocítí 
venkovské oblasti, jejichž zaměstnanost je 
závislá na odvětvích souvisejících s 
fosilními palivy. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ivo Hristov

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 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 
měl být zohledněn rozsah jejich závislosti 
na těchto palivech a na průmyslových 
činnostech náročných na emise 
skleníkových plynů a také to, zda jsou 
členské státy schopny nezbytné investice 
pro transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

Or. bg
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Pozměňovací návrh 64
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 oběhové hospodářství, které 
účinně využívá zdroje, je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech, 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny, jež se doposud spoléhaly 
především na dřevní biomasu jak 
obnovitelný zdroj energie a jež 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 

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 
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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.

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, a to včetně podpory alternativ 
k fosilnímu hospodářství prostřednictvím 
oběhového hospodářství založeného na 
biotechnologiích.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Daniel Buda

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 a je třeba brát v 
úvahu především jejich zotavení ze 
zdravotní krize způsobené pandemií 
onemocnění COVID-19. 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.
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Pozměňovací návrh 67
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Mara Bizzotto, Francesca Donato

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 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 by měly být upřednostněny 
státy, které se zadlužily, aby dosáhly 
kjótských cílů.

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Ivo Hristov

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 předem stanovených 
objektivních kritérií stanovit roční rozpis 
dostupných přídělů podle jednotlivých 
členských států v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst.
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Pozměňovací návrh 69
Eugenia Rodríguez Palop

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 
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 

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 upřednostňovat ty investice, které 
podporují lidi, komunity a místní 
ekonomiky a jsou ze střednědobého a 
dlouhodobého hlediska udržitelné, přičemž 
se zohlední všechny cíle Zelené dohody. 
Financované projekty by měly přispívat k 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, která by měla 
proběhnout nejpozději do roku 2050. 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 případě 
zemědělských odvětví a regionů s vysokou 
úrovní emisí skleníkových plynů by se 
podpora měla zaměřit na pomoc 
zemědělcům, aby strategicky 
přeorientovali a diverzifikovali své 
činnosti a příjmy a propagovali využívání 
udržitelných postupů, jako doplněk k 
podpoře ze společné zemědělské politiky. 
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 
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vedlejší účinky této transformace. 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 
maximalizují přínosy pro komunitu, i těm, 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření posílí vytváření 
ekologických a udržitelných pracovních 
míst, přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství a zmírní 
negativní vedlejší účinky této transformace 
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Michal Wiezik

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 

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 a acquis Unie v 
oblasti životního prostředí, od nichž by se 
neměly odchýlit, a bez vytváření 
environmentálních externalit. Seznam 
investic by měl zahrnovat ty investice, 
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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.

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. Pro investici by neměla být 
způsobilá transformace na provoz nebo 
technologii se srovnatelnými úrovněmi 
emisí na jednotku vyrobené energie nebo 
s obdobím návratnosti uhlíku, které je 
příliš dlouhé na to, aby mohlo být 
dosaženo cílů Unie pro rok 2050. 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 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 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 
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ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 
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 

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 
zhoršování životního prostředí. Kromě 
toho by měla být poskytnuta podpora pro 
transformaci na inovativní postupy v 
oblasti využívání půdy a zemědělství a tím 
by se přispělo ke snížení uhlíkové stopy 
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a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

zemědělského odvětví Unie. 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Emmanouil Fragkos

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 
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. Financované projekty by 
měly přispět k dosažení cílů Unie v oblasti 
rozvoje sítě digitální infrastruktury a 
podpory zelené a udržitelné multimodální 
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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.

mobility. 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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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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 
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.

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, plně v souladu se 
všemi cíli Zelené dohody a s cílem 
Pařížské dohody z roku 2015, kterým je 
omezit nárůst globální teploty na 1,5 
stupně °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí. 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.

_________________ _________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
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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).

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).

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Ivo Hristov

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 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 

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 omezování činnosti a odpovídající 
snižování úrovně zaměstnanosti v těchto 
odvětvích oproti ostatním odvětvím. 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 
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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.

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.

_________________ _________________
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).

Or. bg

Pozměňovací návrh 75
Clara Aguilera

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 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k postupné a 
konečné 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 
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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.

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.

_________________ _________________
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).

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 

10. V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
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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 
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.

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. 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.

_________________ _________________
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).

Or. it
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Pozměňovací návrh 77
Daniel Buda

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 
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.

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 rovnováhu mezi mírou 
zaměstnanosti a cíli v oblasti životního 
prostředí a klimatu. 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.



AM\1204336CS.docx 49/150 PE650.653v01-00

CS

_________________ _________________
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).

Or. ro

Pozměňovací návrh 78
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Vzhledem k cílům, které jsou 
někdy rozdílné, může být transformace 
výzvou. Může tomu tak být v případě 
projektů v oblasti vodní energie, které 
mohou mít negativní dopad na ekologický 
stav vodních útvarů, jejich propojení, rybí 
populace a tím i na místní komunity a 
jejich živobytí. FST by měl financovat 
pouze taková řešení, která budou 
přínosná pro životní prostředí i klima a 
jichž nebudeme litovat. Tato řešení by 
měla být uvedena v popisu projektu a 
případně zahrnuta do oblasti působnosti 
projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. V zájmu boje proti změně klimatu 
a dosažení klimaticky neutrálního 
hospodářství by měl FTS podporovat 
rozvoj silného oběhového biohospodářství 
s cílem podnítit udržitelnost v odvětví 
zemědělství. K plnění závazků Unie v 
oblasti klimatu by mohla významně 
přispět udržitelná a účinně vyráběná 
biomasa ze zemědělství, lesnictví a 
námořního odvětví, která přináší hodnotu 
vedlejšímu toku a biologickému odpadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 potřebovat podporu, by měl FST 
podporovat také 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 na trh 
práce pro všechny skupiny osob bez 
diskriminace a jejich aktivní začleňování 
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do něj.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Clara Aguilera

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 s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti a 
na novou odbornou kvalifikaci vhodnější 
pro oběhovou, zelenou a digitální 
ekonomiku, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce.

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Daniel Buda

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 směřovat je k 
novým oblastem zaměstnanosti s cílem 
pomoci jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
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do trhu práce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 83
Mairead McGuinness

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 s cílem poskytnout 
jim potřebnou kvalifikaci, aby se mohli 
připravit na nové a lepší pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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 s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc a poradenství při 
hledání zaměstnání a jejich aktivním 
začleňování do trhu práce.
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ivo Hristov

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 
přímo i nepřímo 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.

Or. bg

Pozměňovací návrh 86
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 SFEU. Z hodnocení 
vyplynulo, že včasné a důsledné 
zohlednění cílů týkajících se rovnosti 
mužů a žen na všech úrovních 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, ekonomické 
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nezávislosti žen, zlepšování vzdělání a 
dovedností a znovuzačlenění žen, které se 
staly obětí násilí, na trh práce a do 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Clara Aguilera

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 

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 
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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.

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; 
je třeba zohlednit zejména území nebo 
regiony, které již dříve zahájily postup 
dekarbonizace a ve kterých přetrvávají 
strukturální problémy nezaměstnanosti 
nebo nízké životní úrovně podle 
evropských hodnot. Tato výjimka by měla 
umožnit, aby podpora byla určena na 
jejich hospodářský rozvoj.

_________________ _________________
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).

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 

12. S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků zapojených do činností 
definovaných jako environmentálně 
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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 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

udržitelné v souladu s nařízením (EU) 
2020/... [nařízení o taxonomii] a které 
přispívají k cíli Unie směřovat 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 měly být podporovány pouze 
tehdy, pokud jsou přímo spojeny s 
rozvojem nových činností v souladu s 
nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], čímž přímo zmírňují ztrátu 
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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Daniel Buda

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 ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
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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.

Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu zajištění spravedlivé hospodářské 
soutěže a tím i hladkého fungování 
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).

Or. ro

Pozměňovací návrh 90
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

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 

12. S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci, modernizaci a  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 
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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.

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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton
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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 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 

12. S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zapojených do 
transformace 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 počtu nejméně 
499 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) 
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SFEU označeny jako podporované oblasti. 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).

Or. it

Pozměňovací návrh 92
Ivo Hristov

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 

(Netýká se českého znění.)
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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.

_________________
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).

Or. bg

Pozměňovací návrh 93
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. Transformace započatá Zelenou 
dohodou musí být přínosem pro všechny a 
nesmí prohlubovat nerovnosti. V 
souvislosti s FST musí být zohledněno 
začleňování žen, sezónních pracovníků a 
pracovníků s nízkou kvalifikací. Prioritou 
musí být také zohlednění venkovských 
oblastí, protože tyto oblasti někdy čelí 
závažným ekonomickým obtížím a 
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nedostatečné atraktivitě, zejména pro 
mladé lidi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Francesca Donato

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. 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 mladé i starší 
pracovníky a pracovníky s nízkou 
kvalifikací. 

Or. it

Pozměňovací návrh 95
Michaela Šojdrová, Michal Wiezik, Christine Schneider, Asim Ademov, Manolis 
Kefalogiannis, Dan-Ștefan Motreanu

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. 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, 
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sezónní pracovníky, mladé i starší 
pracovníky a pracovníky s nízkou 
kvalifikací a mělo by se dbát na to, aby 
nikdo nebyl opomenut.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. V zájmu posílení procesu 
přechodu z těžby tuhých fosilních paliv ve 
venkovských oblastech by měl FST rovněž 
zahrnovat podporu pro zemědělce a malé 
venkovské podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Nicola Procaccini

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 

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.
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EFRR a ESF+. Příslušné částky 
převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace.

Or. it

Odůvodnění

Přístup k Fondu pro spravedlivou transformaci by neměl být podmíněn převody z jiných fondů 
EU.

Pozměňovací návrh 98
Emmanouil Fragkos

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] 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. FST by měl 
rovněž doplňovat různé fondy Unie, 
včetně Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropského 
námořního a rybářského fondu (ENRF), 
Azylového a migračního fondu (dále jen 
AMIF) a Fondu pro vnitřní bezpečnost 
(dále jen „ISF“), s cílem přispět k 
ekologičtějšímu zemědělství a podpořit 
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plány transformace k dekarbonizaci 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Ivo Hristov

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, které mohou být 
doplňkem k plnění cílů 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.

Or. bg

Pozměňovací návrh 100
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 

14. Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
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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.

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. Aby bylo 
možné investovat do řešení, kterého 
nebudeme litovat, bude jakýkoli návrh na 
podporu zařízení na výrobu energie z 
dřevní biomasy nebo zařízení na její 
přeměnu zahrnovat jako podmínku 
způsobilosti studii proveditelnosti, která 
potvrdí stávající a neustálou dostupnost 
odpadu z biomasy a zbytků za účelem 
využití navrhovaných kapacit, aby nedošlo 
k negativnímu dopadu na využívání půdy, 
změnu ve využívání půdy a na uložiště 
uhlíku lesnictví nebo na dodávky pro 
dřevozpracující průmysl. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 

14. Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným a měřitelným 
prováděním transformačního procesu na 
konkrétním území s cílem dosáhnout 
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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.

klimaticky neutrální ekonomiky. V tomto 
ohledu by regiony členských států 
přijímající podporu měly společně s 
příslušnými zúčastněnými stranami, včetně 
občanské společnosti a dotčených 
místních komunit, a s podporou Komise 
vypracovat územní plány spravedlivé 
transformace, v nichž bude proces 
spravedlivé transformace podrobně popsán 
včetně opatření na podporu zaměstnanosti 
a investic do místní sociální 
infrastruktury, a to alespoň v souladu 
jejich vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu, cíli udržitelného 
rozvoje OSN a evropským pilířem 
sociálních práv. 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 
využívána k šíření osvědčených postupů 
během fáze plánování.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Eugenia Rodríguez Palop

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 

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 
společenství, a s podporou Komise 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
finančními prostředky od 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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 104
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami 
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.

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Michal Wiezik

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 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. Pro investici by neměla být 
způsobilá transformace na provoz nebo 
technologii se srovnatelnými úrovněmi 
emisí na jednotku vyrobené energie nebo 
obdobím návratnosti příliš dlouhou na to, 
aby bylo možné splnit ambice Unie pro 
rok 2050. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 

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. Tato území by měla být přesně 
vymezena a měla by odpovídat regionům 
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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.

úrovně NUTS 2 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 
územními plány transformace. Územní 
plány spravedlivé transformace by měly 
být součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST).

Or. it

Pozměňovací návrh 107
Álvaro Amaro

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 

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, a to za současného 
udržení a rozšiřování pracovních 
příležitostí v dotčených oblastech s cílem 
zamezit sociálnímu vyloučení. Tato území 
by měla být přesně vymezena a měla by 
odpovídat regionům úrovně NUTS 3 nebo 
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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.

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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 108
Daniel Buda

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 

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 a také plány na 
rekvalifikaci pracovníků a usnadnění 
jejich přechodu na jiný druh zaměstnání. 
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 
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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.

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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 109
Ivo Hristov

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 

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 předloženy 
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programů (podporovaných z EFRR, 
ESF+, Fondu soudržnosti nebo případně 
z FST) schválených Komisí.

Komisi ke schválení. 

Or. bg

Pozměňovací návrh 110
Nicola Procaccini

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 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 FST) 
schválených Komisí.

Or. it
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Odůvodnění

Přístup k Fondu pro spravedlivou transformaci by neměl být podmíněn převody z jiných fondů 
EU.

Pozměňovací návrh 111
Daniel Buda

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 postupné 
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.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 112
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a. Členské státy by měly podporovat 
přijímání strategií zdola nahoru při 
přípravě a provádění územních plánů 
spravedlivé transformace, které zajistí 
aktivní účast příslušných veřejných 
orgánů, hospodářských a sociálních 
partnerů ze všech odvětví činnosti a 
dalších příslušných zúčastněných stran z 
řad občanské společnosti, a to i z odvětví 
zemědělství. V zájmu účinného opatření 
na místní úrovni by se zúčastněné strany 
na úrovni dotčených území měly, je-li to 
možné, aktivně podílet na přípravě 
územních plánů spravedlivé 
transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Emmanouil Fragkos

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 
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. FST by měl poskytovat finanční 
podporu vnitrostátnímu snahám o 
odstranění hlavních rozdílů a nápravu 
regionálních nerovností v rámci Unie, 
přičemž zvláštní pozornost by měla být 
věnována venkovským oblastem, kde se 
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sociální propast stále prohlubuje, 
oblastem postiženým průmyslovými 
přeměnami s rozdíly mezi venkovskými a 
městskými oblastmi a regiony, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva, a 
ostrovním, přeshraničním a horským 
regionům, které se potýkají s chudobou a 
stagnací.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 
optimalizovala orientace na výsledky a aby 
se zlepšila orientace FST 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Francesca Donato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. Zvláštní pozornost a podporu je 
třeba věnovat venkovským, ostrovním a 
odlehlým oblastem. Tyto oblasti se již tak 
potýkají se závažnými hospodářskými a 
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sociálními problémy, jako je stárnutí, 
odliv mladých lidí a celkové vylidňování, 
nižší kvalifikace a méně rozvinutá 
digitální infrastruktura a propojení, což 
dále snižuje schopnost těchto oblastí 
reagovat na výzvy procesu transformace. 
Tyto oblasti by rovněž mohly mít 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 vzít v úvahu možnost 
zahrnutí přilehlých venkovských oblastí 
pod určená území jakožto vhodných 
oblastí pro zavedení technologií a 
infrastruktur využívajících energie z 
obnovitelných zdrojů.

Or. it

Pozměňovací návrh 116
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. Zvláštní pozornost a podporu je 
třeba věnovat venkovským, odlehlým a 
nejvzdálenějším oblastem. Tyto oblasti se 
již tak potýkají se závažnými sociálními a 
hospodářskými problémy, zejména s 
exodem a celkovým vylidňováním, nižší 
kvalifikací a méně rozvinutou digitální 
infrastrukturou a propojením, což dále 
snižuje schopnost těchto oblastí reagovat 
na výzvy procesu transformace. Tyto 
oblasti by rovněž mohly mít důležitou 
úlohu v tom, že by poskytly kapacitu pro 
realizaci investic v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů při současném 
zachování zemědělské půdy.

Or. it
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Pozměňovací návrh 117
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

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 
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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.

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.

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a. V souladu se závazkem Zelené 
dohody, že všechny politiky Unie by měly 
přispívat k zachování a obnově 
evropských přírodních zdrojů, je v tomto 
nařízení uveden úplný seznam 
nezpůsobilých typů operací.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 skupiny osob a 
území, které vyžadují dodatečnou 
podporu, aby mohly uskutečnit 
transformaci na plně obnovitelné, 
oběhové a na klimaticky neutrální 
hospodářství Unie efektivně využívající 
zdroje a energii nejpozději do roku 2050 a 
proměnit tyto výzvy na příležitosti, 
zejména pokud jde o vytvoření nových 
důstojných a udržitelných ekologických 
pracovních míst, zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci pracovníků, vzdělávání a 
odbornou přípravu, a s cílem podpořit 
nový ekonomický model fungující v rámci 
omezených přírodních zdrojů na Zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Michal Wiezik

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 problémy, a to tak, aby to 
neohrozilo cíle v oblasti životního 
prostředí a byly chráněny vyčerpatelné 
přírodní zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Návrh nařízení
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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 v procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku Unie do roku 2050.

Or. it

Pozměňovací návrh 123
Daniel Buda

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 postupné transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 124
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 

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

neutrální a oběhové hospodářství Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 a 
hospodářské dopady transformace na 
klimaticky neutrální ekonomikuza 
současného přispění k ochraně přírodních 
zdrojů a předcházení zhoršování životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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 transformace na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství“.



AM\1204336CS.docx 85/150 PE650.653v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že při dosahování cílů spravedlivé transformace hrají roli všichni aktéři a 
subjekty v potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh 127
Mairead McGuinness

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 a její dopady na veřejné 
zdraví“.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Daniel Buda

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 
hladké transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku“.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 129
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 nařízení 
(EU) 2020/... (evropský právní rámec pro 
klima), s cílem řešit výzvy v oblasti 
klimatu a životního prostředí a zároveň 
zajistit spravedlivou transformaci, která 
nikoho neopomíjí.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 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. Financování z 
FST nesmí negativně ovlivnit přidělení 
dalších prostředků v rámci víceletého 
finančního rámce, včetně prostředků na 
SZP a program Horizont Evropa.

Or. it
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Pozměňovací návrh 131
Anne Sander

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 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. Částka pro 
FST představuje dodatečné zdroje a tato 
alokace by v žádném případě neměla být 
na úkor zdrojů přidělených ostatním 
fondům v rámci VFR.

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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. Financování 
FST nesmí být na úkor zdrojů přidělených 
ostatním fondům VFR včetně těch 
přidělených SZP.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 133
Francesca Donato

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, představují dodatečnou částku 7,5 
mld. EUR v cenách roku 2018. 
Financování FST nesmí být na úkor 
zdrojů přidělených ostatním fondům VFR.

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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 7,5 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Emmanouil Fragkos

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vytvoření FST nesmí být na úkor jiných 
okruhů, zejména strukturálním politikám 
Unie (politika soudržnosti a SZP).

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Clara Aguilera

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.

Or. es

Pozměňovací návrh 137
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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 k dosažení cíle 
klimatické neutrality do roku 2050.

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Nicola Procaccini

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 

Or. it

Odůvodnění

Přístup k Fondu pro spravedlivou transformaci by neměl být podmíněn převody z jiných fondů 
EU.

Pozměňovací návrh 139
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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, doplňkovou podporu z 
EFRR nebo ESF+, ani z jiných programů 
pro přidělování finančních prostředků z 
Evropské unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 140
Ivo Hristov
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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, podporu z EFRR nebo 
ESF+.

Or. bg

Pozměňovací návrh 141
Anne Sander

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. Činnosti podporované z FST 
musí doplňovat intervence, které již 
mohou být podporovány na stejném 
dotčeném území prostřednictvím ESF+ a 
EFRR, a nikoliv je nahrazovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 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.

Or. en

Odůvodnění

Skutečné potřeby a výzvy nejvíce zasažených území, které mají být financovány, budou jasné 
až po komplexní analýze. Proto je důležité, aby nebyl seznam činností vyčerpávající.

Pozměňovací návrh 143
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger 
Christensen

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Emmanouil Fragkos

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Specifické cíle FST se 
nepřekrývají s jinými fondy Unie. 
Vytvoření FST, který zahrnuje cíle 
stávajících fondů, nesmí vést k 
administrativním a procesním 
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nejasnostem ani k roztříštěnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 hospodářské 
diverzifikaci a přeměně; zavedení nebo 
udržení zemědělských podniků, a to 
zejména v případě horských, 
zemědělských nebo nejvzdálenějších 
oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 zaměřené na činnosti definované 
jako environmentálně udržitelné podle 
nařízení (EU) 2020/… [nařízení o 
taxonomii]

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Eugenia Rodríguez Palop
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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, které vedou k 
hospodářské diverzifikaci a přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 tvorbě pracovních 
míst, hospodářské diverzifikaci a přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Daniel Buda

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 malých a středních 
podniků, včetně začínajících podniků, které 
vedou k hospodářské diverzifikaci a 
přeměně;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 150
Eugenia Rodríguez Palop

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 důležitých pro přechod k 
udržitelnému rozvoji, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Daniel Buda

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 do diverzifikace a rozvoje 
podniků existujících, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb;

Or. ro

Pozměňovací návrh 152
Mairead McGuinness

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 

b) investice do zakládání udržitelných 
nových podniků šetrných k životnímu 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
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poradenských služeb; poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Simone Schmiedtbauer

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, 
rovněž v oblastech sousedících s 
postiženými regiony, pokud to bude 
náležitě odůvodněno;

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Emmanouil Fragkos

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 
zlepšování přístupu k těmto technologiím 
a jejich využívání a kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Daniel Buda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



AM\1204336CS.docx 97/150 PE650.653v01-00

CS

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

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu technologií a snazšího 
přístupu k nim;

Or. ro

Pozměňovací návrh 156
Eugenia Rodríguez Palop

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 udržitelných inovací a podpora přenosu 
pokročilých technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Emmanouil Fragkos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) investice do výzkumných a 
inovačních činností na podporu 
energetické soběstačnosti Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Francesca Donato

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

infrastruktur pro silniční a železniční sítě, 
pokud chybějí, pro vodovodní sítě, pokud 
je zastaralá, neefektivní nebo 
nedostatečná k zajištění zamezení plýtvání 
vodou, pro cenově dostupnou čistou 
energii, 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;

Or. it

Pozměňovací návrh 159
Clara Aguilera

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 snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti, včetně 
zavedení způsobů veřejné dopravy, které 
respektují životní prostředí, a energie z 
obnovitelných zdrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 160
Manolis Kefalogiannis

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 snižování emisí skleníkových 
plynů, včetně rozšířeného nasazení 
způsobů dopravy, které respektují životní 
prostředí, energetické účinnosti a energie z 
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obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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, snižování emisí skleníkových 
plynů, energetickou účinnost a energii z 
obnovitelných zdrojů s pozitivní bilancí 
uhlíku v krátkodobém horizontu, nebo do 
jejich kombinace;

Or. en

Odůvodnění

Například doba návratnosti uhlíku v případě větrné a solární energie se pohybuje v řádu 
několika měsíců až několika let (Marimuthu a Kirubakaran, 2013), a nikoli několika let až 
desetiletí (nebo dokonce století), jako tomu u lesní bioenergie. Ne všechny druhy energie z 
obnovitelných zdrojů jsou tedy pro Zelenou dohodu relevantní, a proto by neměly být pro 
podporu z FST způsobilé všechny, ale pouze ty, které splní závazky ve stanovené lhůtě, v níž 
musíme jednat.

Pozměňovací návrh 162
Mairead McGuinness

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 snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti, čisté dopravy, 
energie z obnovitelných zdrojů a 
precizního zemědělství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 163
Bronis Ropė

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, čistou veřejnou dopravu, do 
snižování emisí skleníkových plynů, 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Odůvodnění

Čistá veřejná doprava je investice 100% šetrná vůči klimatu podle přílohy I nařízení o 
společných ustanoveních na období 2021–2027 a významně přispěje k transformaci místního 
hospodářství na šetrné vůči klimatu. Financování čisté veřejné dopravy by bylo velmi užitečné 
pro podporu místní mobility pracovní síly šetrné ke klimatu. Může rovněž přispět k vytvoření 
více pracovních příležitostí nebo k účasti na rekvalifikaci nebo zvyšování kvalifikace.

Pozměňovací návrh 164
Eugenia Rodríguez Palop

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, 
bezpečnou a udržitelnou energii, do 
snižování emisí skleníkových plynů, 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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 snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti, energie z 
obnovitelných zdrojů a bioenergie;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Anne Sander

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 pro 
zavedení stabilní a účinné digitální sítě ve 
venkovských, horských a nejvzdálenějších 
oblastech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 168
Manolis Kefalogiannis

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 pro 
zavádění širokopásmového připojení ve 
venkovských a odlehlých oblastech a 
digitálního a precizního zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

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 pro 
zavádění širokopásmového připojení ve 
venkovských, odlehlých a 
nejvzdálenějších oblastech;

Or. it

Pozměňovací návrh 170
Emmanouil Fragkos

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 s využitím přínosů 
digitalizace pro občany, podniky, veřejné 
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služby a vlády;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Francesca Donato

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 pro 
zavádění širokopásmového připojení ve 
venkovských, ostrovních a odlehlých 
oblastech;

Or. it

Pozměňovací návrh 172
Emmanouil Fragkos

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 pro 
zavádění širokopásmového připojení v 
odlehlých a venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Mairead McGuinness

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, zejména do 
vysokorychlostního širokopásmového 
připojení ve venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Daniel Buda

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, 
digitálního propojení a vysokorychlostní 
internetové infrastruktury;

Or. ro

Pozměňovací návrh 175
Clara Aguilera

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 přesného 
zemědělství;

Or. es

Pozměňovací návrh 176
Álvaro Amaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, a to i v odvětví 
zemědělství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 177
Emmanouil Fragkos

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 cílem zlepšit 
městské prostředí, revitalizovat města, 
obnovit a dekontaminovat dříve zastavěná 
území, snížit znečištění ovzduší, vody, 
půdy, hlukové a světelné znečištění a 
snížit množství odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Eugenia Rodríguez Palop

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, přičemž se 
upřednostní ty, které se zaměřují na 
zemědělské a lesnické činnosti založené 
na koncepci agroekologie a udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
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Michal Wiezik

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, u nichž obnova 
lokality nebyla předpokladem pro udělení 
povolení provozovateli v případě těžebních 
činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Álvaro Amaro

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, zejména v 
souvislosti s jejich opětovným využitím pro 
zalesňování nebo produkci potravin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 181
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 
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„znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Manolis Kefalogiannis

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“

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Daniel Buda

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 ekologické 
infrastruktury, snižování znečištění, 
obnovy a dekontaminace lokalit, 
rekultivace půdy a projektů pro nové 
využití;

Or. ro

Pozměňovací návrh 184
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f
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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 a 
ochrana půdy a projektů pro nové využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) investice do inovativních postupů v 
oblasti využívání půdy a zemědělství, které 
přispívají ke snižování uhlíkové stopy 
zemědělského odvětví Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Emmanouil Fragkos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) investice do činností v oblasti 
výzkumu a inovací s cílem posílit 
biologickou rozmanitost a zelenou 
infrastrukturu v městském a venkovském 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Daniel Buda
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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 a recyklací a do 
dodavatelského potravinového řetězce 
dotčených regionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 188
Daniel Buda

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 a jejich snižováním, 
účinným a odpovědným využíváním 
zdrojů, opětovným používáním a recyklací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 189
Michal Wiezik

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, a to předcházením vzniku 
odpadů, jejich snižováním, účinným 
využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 190
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do inovativních projektů, 
které vyvíjejí postupy podporující větší 
uhlíkovou neutralitu v zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Eugenia Rodríguez Palop

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 v rámci 
transformace na zelené hospodářství, a to 
i v oblasti agroekologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Ivo Hristov

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 přímo či nepřímo zasažených 
pracovníků;
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Or. bg

Pozměňovací návrh 193
Manolis Kefalogiannis

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Daniel Buda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) rozvoj sociální infrastruktury 
potřebné k podpoře opětovného začlenění 
do zaměstnání prostřednictvím programů 
sociálního začleňování, vzdělávání a 
odborné přípravy a aktivního stárnutí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 195
Francesca Donato

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) investice do projektů pro boj proti 
energetické chudobě a získávání energie z 
odpadů;
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Or. it

Pozměňovací návrh 196
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) investice do oběhového 
biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) náležitou ochranu klíčových 
pracovníků v hospodářských odvětvích 
postižených krizí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 198
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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 poradenství pro ně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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, zajištění rovného přístupu a 
podpora a zajištění rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Daniel Buda

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 a programy pro opětovné 
začlenění do nových oblastí 
zaměstnanosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 201
Clara Aguilera

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 mladé lidi;

Or. es
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Pozměňovací návrh 202
Mairead McGuinness

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 s důrazem na rovnost žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Daniel Buda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) investice, které pomohou snížit 
vylidňování regionů a venkovských oblastí 
zasažených transformací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 204
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) vytváření a rozvoj sociálních 
služeb obecného zájmu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Mairead McGuinness

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) technická pomoc. k) technická pomoc a poradenské 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Emmanouil Fragkos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) intervenční opatření na veřejném 
trhu pro řešení obtížných tržních situací 
při využívání čisté energie, zejména ve 
venkovských oblastech s nižším počtem 
obyvatel, které nejsou stejně přitažlivé pro 
obchodní plány a soukromé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Bronis Ropė

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) jiné nezbytné činnosti uvedené v 
územních plánech spravedlivé 
transformace schválených Komisí v 
souladu s článkem 7.

Or. en
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Odůvodnění

Cílenější a na míru přizpůsobenější činnosti by pro dobré jméno fondu spravedlivé 
transformace fungovaly lépe. Navrhovaný rozsah dalších nezbytných činností uvedených v 
územních plánech spravedlivé transformace by byl přiměřený, protože Komise vezme v úvahu 
posouzení problémů spojených s transformací, jimž čelí nejvíce zasažená území.

Pozměňovací návrh 208
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) budování kapacit za účelem 
shromažďování, harmonizace a šíření 
údajů o pracovní síle.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Eugenia Rodríguez Palop

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 
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, 
musí být udržitelné a nesmí zvyšovat nebo 
zachovávat závislost na fosilních palivech, 
ani vést k neudržitelnému využívání 
biomasy nebo jakémukoliv využívání 



AM\1204336CS.docx 117/150 PE650.653v01-00

CS

potravinářských plodin k výrobě energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Emmanouil Fragkos

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 
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 zejména pro venkovské, ostrovní a 
pobřežní oblasti, a pomáhají venkovskému 
obyvatelstvu získat přístup cenným 
možnostem zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 

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 unijními pravidly státní 
podpory podle článků 107 a 108 SFEU 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Michal Wiezik

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 
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. 
Tyto investice nezahrnují přeměnu 
uhelných elektráren na elektrárny na 
biomasu.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že se nejedná o malý nebo střední podnik, by mohla naznačovat významnou 
kapacitu provozu a značné množství paliva, což by mohlo rovněž naznačovat potřebu 
surového paliva, což není v souvislosti s oběhovostí a zásadou kaskádového využívání 
udržitelné řešení. Proto se vkládá tato záruka
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Pozměňovací návrh 213
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecně může FST umožnit financování 
jakékoli vnitrostátní iniciativy obsažené v 
územním plánu transformace daného 
státu, jejímž cílem je podpořit rozvoj 
území v obtížích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Eugenia Rodríguez Palop

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

FST může rovněž podporovat investice 
určené zemědělcům a malým venkovským 
podnikům zaměřené na udržitelné 
zemědělské a lesnické činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Michal Wiezik

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 

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 
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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.

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. 
Tyto investice nezahrnují přeměnu 
uhelných elektráren na elektrárny na 
biomasu.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Ivo Hristov

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.

(Netýká se českého znění.)

Or. bg

Pozměňovací návrh 217
Emmanouil Fragkos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. FST zaručí stabilitu příjmů a zvýší 
sociálně-ekonomickou integraci 
marginalizovaných komunit a 
znevýhodněných skupin, včetně těch, 
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které pracují v izolovaných venkovských 
oblastech, jako jsou zemědělci a rybáři.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Vyloučení z oblasti působnosti podpory

FST nepodporuje:
a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;
b) výrobu, zpracování a uvádění tabáku a 
tabákových výrobků na trh;
c) podniky v obtížích definované v čl. 2 
bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 
651/201416;
d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním fosilních paliv;
e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou 
alespoň dvě širokopásmové sítě 
rovnocenné kategorie.
_________________
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).

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
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Ivo Hristov

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, která ještě 
nebyla zahájena;

Or. bg

Pozměňovací návrh 220
Michal Wiezik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přeměnu tepelných elektráren na 
elektrárny na biomasu;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Michal Wiezik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) výstavbu elektráren na biomasu;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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

ac) výstavbu vodní elektrárny, ledaže 
by tato elektrárna v souladu s posouzením 
podle čl. 4 odst. 7 směrnice 2000/60/ES 
(rámcová směrnice o vodě) a čl. 6 odst. 3 a 
4 směrnice 92/43/EHS (směrnice o 
stanovištích) neměla negativní dopad na 
lokalitu, nebo pokud byla výstavba vodní 
elektrárny plánována buď v rámci 
akčního plánu nebo plánu obnovy pro 
chráněný vodní druh, nebo by nebyla v 
rozporu s tímto plánem;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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).

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Emmanouil Fragkos

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. c
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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).

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Manolis Kefalogiannis

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Daniel Buda

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

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

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 
651/201416, s výjimkou podniků 
provádějících udržitelné investice, nové 
technologie a novou infrastrukturu, které 
by mohly pomoci snížit emise a zvýšit 
energetickou účinnost a/nebo výrobu 
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).

Or. ro

Pozměňovací návrh 227
Manolis Kefalogiannis

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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Daniel Buda

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:
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i) investic na nahrazení stávajících 
tepelných zařízení tepelnými zařízeními 
na plyn;
ii) investic do přepravy a distribuce 
zemního plynu jako náhrady za uhlí;
iii) investic do čistých automobilů ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/33/ES1a;
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel (Úř. věst. L 120, 
15.5.2009, s. 5).

Or. ro

Pozměňovací návrh 229
Emmanouil Fragkos

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 nebo 
spalováním odpadu, ledaže by 
podporovaly rychlejší energetickou 
soběstačnost Evropy a zvyšovaly 
energetickou účinnost a související s 
nízkouhlíkovou vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou tepla a účinnými 
systémy dálkového vytápění;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
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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 přímo nebo nepřímo 
související s výrobou, zpracováním, 
distribucí, skladováním nebo spalováním 
fosilních paliv nebo jiných paliv, jejichž 
pozitivní čistý dopad na klima nebyl v 
době podání žádosti o financování 
dostatečně a vědecky doložen;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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, vyjma 
společností v odvětví zemního plynu;

Or. it

Pozměňovací návrh 232
Manolis Kefalogiannis

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Michal Wiezik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odst. 1 písm. aa) a ab) může 
být projekt považován za podporu, pokud 
jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) stávající a nepřetržitý tok odpadu, který 
odpovídá navrhované kapacitě, potvrzuje 
studie proveditelnosti a zpráva o 
posouzení vlivů navrhované investice na 
životní prostředí;
b) členský stát uvedl dostupnost biomasy z 
odpadu a zbytků ve svém vnitrostátním 
energetickém a klimatickém plánu a ve 
svém příspěvku ke zprávě EU o biologické 
udržitelnosti;
c) doba návratnosti uhlíku u paliva je 
přibližně 10 let; přičemž
d) na úrovni NUTS 2 neexistuje žádný 
provoz, který by fungoval na stejném typu 
biomasy, jak navrhuje daná operace.

Or. en

Odůvodnění

Energetická doba návratnosti uhlíku je časové období, v němž opětovné zalesnění kompenzuje 
vytěžené a ušlé dřevo vyjádřené jako uhlík. V případě lesní biomasy je při používání zbytků 
doba energetické návratnosti uhlíku přibližně 10 let. Druh využívané lesní biomasy má 
zásadní význam pro čistý uhlíkový dopad energie z lesní biomasy.

Pozměňovací návrh 234
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Financování Unie se neposkytuje na 
činnosti související s těžbou nových 
fosilních paliv nebo těžbou rašeliny 
během trvání programu, včetně 
opětovného otevření dočasně vyřazených 
těžebních zařízení v regionu úrovně 
NUTS 2, kde se území nachází.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Článek 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se neposkytuje projektům, jejichž 
provoz by se zakládal na spalování 
prvotních materiálů, a to v souladu se 
zásadou kaskádového využívání, nebo 
které ve zprávě o proveditelnosti a v 
posouzení dopadů neprokáží opak.

Or. en

Odůvodnění

FST by neměl vést k šíření elektráren na biomasu, které by palivo získávaly ze stálých 
ekosystémů. Doba, za níž opětovné zalesnění kompenzuje vytěžené dřevo a ušlý růst vyjádřený 
jako uhlík, může u některých druhů lesů představovat stovky let (EASAC, 2017). A my 
nemáme stovky let času.

Pozměňovací návrh 236
Anne Sander

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 

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
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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.

spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Harmonogramy schvalování územních 
plánů spravedlivé transformace a 
programů EFRR a ESF+ nemusí být 
nutně totožné. Plánované zdroje mají 
podobu jednoho specifického programu či 
více specifických programů nebo jedné 
priority či více priorit v rámci programu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 237
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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 
odpovídá cílům Zelené dohody pro 
Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Bronis Ropė

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 územní plán spravedlivé 
transformace pouze tehdy, pokud je určení 
území, která jsou nejvíce postižená 
procesem transformace, řádně odůvodněno 
a je v souladu s vnitrostátním plánem 
dotčeného členského státu v oblasti 
energetiky a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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 

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která se nejvíce 
zapojila do procesu transformace a jsou 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 



PE650.653v01-00 132/150 AM\1204336CS.docx

CS

odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Or. it

Pozměňovací návrh 241
Nicola Procaccini

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 
přídělu FST pro členské státy.

Or. it

Odůvodnění

Přístup k Fondu pro spravedlivou transformaci by neměl být podmíněn převody z jiných fondů 
EU.

Pozměňovací návrh 242
Manolis Kefalogiannis

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 

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
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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.

státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Ivo Hristov

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 převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. bg

Pozměňovací návrh 244
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
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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.

více dotčených území odpovídajících 
úrovni 2 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 2“) 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.

_________________ _________________
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).

Or. it

Pozměňovací návrh 245
Daniel Buda

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 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány 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. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
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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.

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. 
Mohou být zahrnuta také sousední území 
a zejména venkovské oblasti, které jsou z 
hospodářského a sociálního hlediska 
nepřímo ovlivněny strukturálními 
změnami na územích, kde probíhá 
transformace.

_________________ _________________
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).

Or. ro

Pozměňovací návrh 246
Clara Aguilera

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 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
regionálními a místními 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, 
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očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

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 
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).

Or. es

Pozměňovací návrh 247
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 zúčastněné strany 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.
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_________________ _________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Ivo Hristov

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 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, 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).

Or. bg



PE650.653v01-00 138/150 AM\1204336CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 249
Mairead McGuinness

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 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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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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 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) 
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 
statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 
154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nařízení Komise (EU) 2016/2066 ze dne 
21. listopadu 2016, kterým se mění přílohy 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 o zavedení společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS).

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 

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 
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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.

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

17 Nařízení Komise (EU) 2016/2066 ze dne 
21. listopadu 2016, kterým se mění přílohy 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 o zavedení společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS) (Úř. věst. L 322, 29.11.2016, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhla používat zastaralou regionální klasifikaci NUTS. Odkaz by tedy měl být 
opraven na nařízení Komise (ES) č. 2016/2066.

Pozměňovací návrh 252
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 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 konkrétního data pro 
postupné vyřazování všech fosilních paliv 
a data pro zahájení postupného 
vyřazování uhlí před rokem 2030, a 
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přesný harmonogram klíčových etap 
transformace, které jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu, včetně 
milníků stanovených pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 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, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu. 
Proces transformace na vnitrostátní 
úrovni musí být v souladu s cílem 
nulových čistých emisí pro rok 2050 a 
průběžnými cíli pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Eugenia Rodríguez Palop

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pokud mají vliv na zemědělské 
činnosti, popis procesu transformace a 
harmonogramu snižování emisí 
skleníkových plynů ze zemědělství, který je 
v souladu s vnitrostátními plány emisních 
plánů a strategickými plány SZP. Popis 
klade zvláštní důraz na strategická 
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opatření nezbytná k minimalizaci dopadu 
transformace na příjmy zemědělců, kteří 
významně mění své postupy ke snížení 
emisí skleníkových plynů a ke zvýšení 
dlouhodobého pohlcování uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 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 odůvodnění 
pro sousední území, včetně venkovských 
oblastí, postižená z hospodářského a 
sociálního hlediska strukturálními 
změnami na územích, která procházejí 
transformací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 256
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 zapojená do procesu 
transformace popsaného v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

Or. it
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Pozměňovací návrh 257
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 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 
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 z uhlíkově náročného 
průmyslu a zemědělství v souladu s 
dosažením klimatické neutrality podle cíle 
omezit nárůst globální teploty na 1,5  °C 
nad úroveň před průmyslovou revolucí, s 
přechodem od využívání fosilních paliv 
ukončením činností s vysokými emisemi 
skleníkových plynů na těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 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, 

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, 
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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;

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 také posouzení 
negativních efektů transformace na 
sousední regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 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 
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 a výzvami v souvislosti s 
energetickou chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Daniel Buda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 vylidňování dotčených regionů 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;

Or. ro

Pozměňovací návrh 261
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 
zapojená 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;

Or. it

Pozměňovací návrh 262
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) úplný a podrobný seznam různých 
konzultovaných partnerů a zúčastněných 
stran zastupujících osoby žijící na 
dotčeném území, zejména pracovníky 
dotčeného regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Daniel Buda

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 investiční potřeby.

Or. ro

Pozměňovací návrh 264
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 a evropským pilířem 
sociálních práv, se závazkem Unie v rámci 
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Pařížské dohody a s cíli OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
posilují místní ekonomiky a krátké 
hospodářské trasy a dodavatelské řetězce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Daniel Buda

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 267
Ivo Hristov

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
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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, se cíle mohou měnit v řádně 
odůvodněných případech.

Or. bg

Pozměňovací návrh 268
Manolis Kefalogiannis

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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.

V případě, že bude v závěrečné zprávě o 
výkonnosti programu uvedeno, že nebylo 
dosaženo úplného stanoveného cíle, může 
Komise provést finanční opravy podle 
článku [98] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] snížením 
podpory z FST na dotčenou prioritu. 
Konečný cíl stanovený pro jeden nebo více 
ukazatelů výstupů nebo výsledků pro 
zdroje FST nesmí být nižší než 80 % 
průměru.

Or. it

Pozměňovací návrh 270
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

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) 
[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, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Michal Wiezik

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 90 % 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkum v polovině období, jak je 
stanoven v čl. 7 odst. 4, by měl posoudit 
pokrok směrem k cíli nulových emisí do 
roku 2050 a k střednědobému cíli do roku 
2030. Pokud by při snižování emisí 
skleníkových plynů nedošlo k 
dostatečnému pokroku, měla by být 
podpora z FST zrušena.

Or. it


