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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh stanoviska reaguje na legislativní návrh Evropské komise z ledna 2020, kterým 
se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (FST). Ten má pomoci územím a komunitám 
s transformací na oběhové a klimaticky neutrální hospodářství EU do roku 2050 v souladu 
s Pařížskou dohodou.

Změna klimatu má bezprostřední dopad na zemědělce, kteří jsou tak jednou z hlavních 
zúčastněných stran pro dosažení tohoto cíle.

Stanovisko opětovně zdůrazňuje, že FST musí fungovat jako dodatečný nástroj k novým 
zdrojům financování. Klimatické hledisko musí do rozhodování začlenit všechny hlavní 
fondy VFR, včetně SZP, s cílem přispět k dekarbonizaci hospodářství. Pro to je však nezbytné 
zajistit odpovídající financování. FST by měl ostatní dlouhodobé politiky EU doplňovat, a 
nikoli je narušovat.

Pro dosažení společného cíle, jímž je klimaticky neutrální hospodářství, má zásadní význam 
sdílení úsilí, a proto by měl být přístup k FST jako takový podmíněn přijetím vnitrostátního 
cíle klimatické neutrality do roku 2050 i průběžných cílů do roku 2030.

Stanovisko zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat mimořádně zasaženým 
územím, jako jsou venkovské a okrajové oblasti, které již tak čelí hlubším sociálním a 
ekonomickým problémům, které dále oslabují jejich schopnost vyrovnat se s výzvami procesu 
transformace. Tyto regiony mohou také hrát důležitou úlohu v rozvoji investic do energie 
z obnovitelných zdrojů, a to včetně oblastí, které k nim přiléhají.

Uplatněním inkluzivních politik a strategií je třeba zabránit tomu, aby se v rámci procesu 
transformace ještě více prohloubily nerovnosti, a je nutné zajistit nezbytnou sociální podporu 
komunitám. Proto zde zpravodajka navrhuje některé nové způsobilé činnosti sociálního 
charakteru, jakož i zapojení zúčastněných stran přístupem zdola nahoru.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (7a) Zásada začlenění klimatického 
hlediska do všech programů Unie má 
zásadní význam pro dosažení klimaticky 
neutrálního hospodářství EU do roku 
2050 v souladu s cíli Pařížské dohody. 
Klimatické hledisko by měly do 
rozhodování začlenit všechny hlavní 
fondy víceletého finančního rámce (VFR), 
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včetně společné zemědělské politiky 
(SZP), a přispět tak k dekarbonizaci 
hospodářství.  Spravedlivou a regulérní 
transformaci pro všechny mohou tyto 
programy účinně zajistit pouze s 
dostatečnými rozpočtovými prostředky. 
VFR na období 2021–2027 by tak měl 
poskytnout silný a ambiciózní finanční 
rámec, který by byl schopen tuto ambici 
naplnit, a měl by přidělit nové finanční 
prostředky, aby mohl FST fungovat jako 
dodatečný nástroj ke klimatickým 
opatřením, který by tato opatření a dopad 
jiných dlouhodobých politik Unie 
doplňoval, ale nenarušoval je.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (16a) Zvláštní pozornost a podporu je 
třeba věnovat venkovským a odlehlým 
oblastem. Tyto oblasti se již tak potýkají se 
závažnými sociálními a ekonomickými 
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. en

Pozměňovací návrh 4

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, které 
mohou být v případě potřeby navýšeny o 
dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem. Financování 
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FST nesmí být na úkor zdrojů přidělených 
ostatním fondům VFR.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Přístup k FST je podmíněn 
přijetím vnitrostátního cíle klimatické 
neutrality do roku 2050 i průběžných cílů 
do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 a energie z 
obnovitelných zdrojů, a to i v oblastech 
přiléhajících k určeným územím, je-li to 
řádně odůvodněno;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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 9

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
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Pozměňovací návrh 10

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 ka) investice do sociální 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu a s cíli 
dekarbonizace do roku 2050, jakož i 
průběžnými cíli do roku 2030.
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Or. en

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) 
tohoto odstavce a proč by měla být 
podpořena z FST, v souladu s odstavcem 1, 
a to platí také pro přilehlá území, která 
mohou v rámci partnerství s určenými 
územími přispět k úsilí o transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



PE648.613v01-00 10/10 PA\1201790CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 1a. V rámci přezkumu v polovině 
období uvedeného v čl. 7 odst. 4 se 
posoudí posun směrem k cíli nulových 
čistých emisí do roku 2050 a průběžným 
cílům do roku 2030. Pokud bude při 
přezkumu v polovině období zjištěn 
nedostatečný pokrok ve snižování emisí 
skleníkových plynů, povede to ke snížení 
podpory z FST.

Or. en


