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Pozměňovací návrh 30
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu s 
cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu s 
cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny. Podpora a financování 
Unie prostřednictvím mechanismu pro 
spravedlivou transformaci se použijí tak, 
aby všechny způsobilé projekty v každém 
členském státě byly v souladu s povinností 
všech členských států dosáhnout na 
vnitrostátní úrovni do roku 2050 
klimatické neutrality, kterou podpořilo 
usnesení Evropského parlamentu 
(2019/2930(RSP) i Evropská rada 
(EUCO29/19).

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu 
s cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
souladu s cílem dosáhnout do roku 2030 
klimatických a energetických cílů Unie 
stanovených v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU).../... [kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)] a do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii bylo v Zelené dohodě pro 
Evropu oznámeno vytvoření mechanismu 
pro spravedlivou transformaci, který má 
poskytnout prostředky k řešení problému 
změny klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
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které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu 
s cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
souladu s cílem dosáhnout do roku 2050 
účinným a spravedlivým způsobem 
klimatické neutrality v Unii a s úsilím o 
sociálně-ekonomickou udržitelnost bylo 
v Zelené dohodě pro Evropu oznámeno 
vytvoření mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny. Má-li být tato 
transformace úspěšná, měla by zmírnit 
nerovnosti, vytvořit čistý efekt na 
zaměstnanost s novými kvalitními 
pracovními místy a být spravedlivá a pro 
všechny sociálně přijatelná.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu s 
cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu s 
cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
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mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí, zejména 
v regionech s vysokými emisemi uhlíku a 
v regionech, kde odvětví fosilních paliv je 
hlavním poskytovatelem pracovních míst. 
Zvládnutí transformace zároveň vyžaduje 
významné strukturální změny.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu 
s cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
souladu s cílem dosáhnout nejpozději do 
roku 2050 účinným a spravedlivým 
způsobem klimatické neutrality v Unii bylo 
v Zelené dohodě pro Evropu oznámeno 
vytvoření mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
finanční prostředky a odborné znalosti k 
řešení klimatické krize, při kterém nebude 
nikdo opomenut. Nejzranitelnějšími 
regiony a občany jsou ti, kdo jsou nejvíce 
ohroženi škodlivými dopady změny 
klimatu a zhoršováním životního prostředí. 
Zvládnutí transformace zároveň vyžaduje 
významné strukturální změny na 
regionální i celostátní úrovní.
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_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu s 
cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření údajně 
nové politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu s 
cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení transformace na 
klimaticky neutrální hospodářství, při 
kterém nebude nikdo opomenut. 
Nejzranitelnějšími regiony a občany jsou 
ti, kdo jsou nejvíce ohroženi škodlivými 
dopady změny klimatu a zhoršováním 
životního prostředí. Zvládnutí transformace 
zároveň vyžaduje významné strukturální 
změny.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu s 
cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu9, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu s 
cílem dosáhnout do roku 2040 nebo ještě 
dříve účinným a spravedlivým způsobem 
klimatické neutrality v Unii oznámeno 
vytvoření mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony a 
odvětví, které jsou transformací nejvíce 
postiženy z důvodu závislosti na fosilních 
palivech, včetně uhlí, rašeliny a ropné 
břidlice, nebo na průmyslových procesech 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, a 

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony a 
odvětví, které jsou transformací nejvíce 
postiženy z důvodu závislosti na fosilních 
palivech, včetně uhlí, rašeliny a ropné 
břidlice, nebo na průmyslových procesech 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, a 
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které nemají dostatečnou kapacitu k 
financování potřebných investic. 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci sestává ze tří pilířů: Fondu 
pro spravedlivou transformaci prováděného 
v rámci sdíleného řízení, ze zvláštního 
režimu pro spravedlivou transformaci v 
rámci Programu InvestEU a z úvěrového 
nástroje pro veřejný sektor s cílem 
mobilizovat pro dotčené regiony dodatečné 
investice.

které nemají dostatečnou kapacitu k 
financování potřebných investic. 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci sestává ze tří pilířů: Fondu 
pro spravedlivou transformaci prováděného 
v rámci sdíleného řízení, ze zvláštního 
režimu pro spravedlivou transformaci v 
rámci Programu InvestEU a z úvěrového 
nástroje pro veřejný sektor s cílem 
mobilizovat pro dotčené regiony dodatečné 
investice. Všechny tři pilíře se mají 
vzájemně doplňovat, aby podpořily plnění 
Zelené dohody a řešily hospodářskou, 
sociální a energetickou udržitelnost, 
energetickou bezpečnost, dostupné ceny 
energií a výzvy a příležitosti regionů v 
souvislosti s transformací na udržitelné, 
klimaticky neutrální oběhové 
hospodářství, které bude odolné vůči 
změnám klimatu a bude účinně využívat 
zdroje, nejpozději do roku 2050.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony a 
odvětví, které jsou transformací nejvíce 
postiženy z důvodu závislosti na fosilních 
palivech, včetně uhlí, rašeliny a ropné 
břidlice, nebo na průmyslových procesech 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, a 
které nemají dostatečnou kapacitu k 
financování potřebných investic. 
Mechanismus pro spravedlivou 

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony a 
odvětví, které jsou transformací nejvíce 
postiženy z důvodu závislosti na fosilních 
palivech, včetně uhlí, rašeliny a ropné 
břidlice, nebo na průmyslových procesech 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, a 
které nemají dostatečnou kapacitu k 
financování potřebných investic. Tyto 
regiony a odvětví byly určeny Komisí a 
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transformaci sestává ze tří pilířů: Fondu 
pro spravedlivou transformaci prováděného 
v rámci sdíleného řízení, ze zvláštního 
režimu pro spravedlivou transformaci v 
rámci Programu InvestEU a z úvěrového 
nástroje pro veřejný sektor s cílem 
mobilizovat pro dotčené regiony dodatečné 
investice.

členskými státy a byl pro ně vypracován 
územní plán spravedlivé transformace v 
souladu s článkem 7 nařízení [nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci], 
který byl schválen Komisí. Mechanismus 
pro spravedlivou transformaci sestává ze tří 
pilířů: Fondu pro spravedlivou 
transformaci prováděného v rámci 
sdíleného řízení, ze zvláštního režimu pro 
spravedlivou transformaci v rámci 
Programu InvestEU a z úvěrového nástroje 
pro veřejný sektor s cílem mobilizovat pro 
dotčené regiony dodatečné investice.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony a 
odvětví, které jsou transformací nejvíce 
postiženy z důvodu závislosti na fosilních 
palivech, včetně uhlí, rašeliny a ropné 
břidlice, nebo na průmyslových procesech 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, a 
které nemají dostatečnou kapacitu k 
financování potřebných investic. 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci sestává ze tří pilířů: Fondu 
pro spravedlivou transformaci prováděného 
v rámci sdíleného řízení, ze zvláštního 
režimu pro spravedlivou transformaci v 
rámci Programu InvestEU a z úvěrového 
nástroje pro veřejný sektor s cílem 
mobilizovat pro dotčené regiony dodatečné 
investice.

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony a 
odvětví, které jsou transformací nejvíce 
postiženy z důvodu závislosti na fosilních 
palivech, včetně uhlí, rašeliny a ropné 
břidlice, nebo na průmyslových procesech 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, a 
které nemají dostatečnou kapacitu k 
financování potřebných investic uložených 
EU. Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci sestává ze tří pilířů: Fondu 
pro spravedlivou transformaci prováděného 
v rámci sdíleného řízení, ze zvláštního 
režimu pro spravedlivou transformaci v 
rámci Programu InvestEU a z úvěrového 
nástroje pro veřejný sektor s cílem 
mobilizovat pro dotčené regiony dodatečné 
investice.
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_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony a 
odvětví, které jsou transformací nejvíce 
postiženy z důvodu závislosti na fosilních 
palivech, včetně uhlí, rašeliny a ropné 
břidlice, nebo na průmyslových procesech 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, a 
které nemají dostatečnou kapacitu k 
financování potřebných investic. 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci sestává ze tří pilířů: Fondu 
pro spravedlivou transformaci prováděného 
v rámci sdíleného řízení, ze zvláštního 
režimu pro spravedlivou transformaci v 
rámci Programu InvestEU a z úvěrového 
nástroje pro veřejný sektor s cílem 
mobilizovat pro dotčené regiony dodatečné 
investice.

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony, 
občany a odvětví, které jsou momentálně 
transformací nejvíce postiženy z důvodu 
závislosti na fosilních palivech, včetně 
uhlí, rašeliny a ropné břidlice, nebo na 
průmyslových procesech s vysokými 
emisemi skleníkových plynů, a které 
nemají dostatečnou kapacitu k financování 
potřebných investic. Mechanismus pro 
spravedlivou transformaci sestává ze tří 
pilířů: Fondu pro spravedlivou 
transformaci prováděného v rámci 
sdíleného řízení, ze zvláštního režimu pro 
spravedlivou transformaci v rámci 
Programu InvestEU a z úvěrového nástroje 
pro veřejný sektor s cílem mobilizovat pro 
dotčené regiony dodatečné investice.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Návrh na zřízení Fondu pro 
spravedlivou transformaci Komise přijala 
dne 14. ledna 202011. V zájmu lepší tvorby 
programů a provádění fondu mají být 
přijaty územní plány spravedlivé 
transformace, které stanoví klíčové kroky a 
harmonogram procesu transformace a v 
nichž jsou určena území, která jsou 
přechodem na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejvíce postižena a která 
nemají dostatečnou kapacitu se s problémy 
spojenými s transformací vypořádat.

(3) Návrh na zřízení Fondu pro 
spravedlivou transformaci Komise přijala 
dne 14. ledna 202011. V zájmu lepší tvorby 
programů a provádění fondu mají být 
přijaty územní plány spravedlivé 
transformace, které stanoví klíčové kroky a 
harmonogram procesu transformace a v 
nichž jsou určena území, která jsou 
přechodem na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejvíce postižena a která 
nemají dostatečnou kapacitu se s problémy 
spojenými s transformací vypořádat. 
Časové naplánování fondu by se mělo 
odvíjet od studie dopadu očekávané v září, 
která zkoumá dvě možnosti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 na 50 % 
nebo 55 % oproti úrovním v roce 1990, 
kdy rozdíl mezi těmito dvěma cíli odpovídá 
snížení emisí o 280 megatun (Mt) 
skleníkových plynů.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 21 final.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Návrh na zřízení Fondu pro 
spravedlivou transformaci Komise přijala 
dne 14. ledna 202011. V zájmu lepší tvorby 
programů a provádění fondu mají být 
přijaty územní plány spravedlivé 
transformace, které stanoví klíčové kroky a 
harmonogram procesu transformace a v 
nichž jsou určena území, která jsou 
přechodem na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejvíce postižena a která 
nemají dostatečnou kapacitu se s problémy 

(3) Návrh na zřízení Fondu pro 
spravedlivou transformaci Komise přijala 
dne 14. ledna 202011. V zájmu lepší tvorby 
programů a provádění fondu mají být 
přijaty územní plány spravedlivé 
transformace, které stanoví klíčové kroky a 
harmonogram procesu transformace k 
dosažení klimatických cílů Unie do roku 
2030 a klimaticky neutrální ekonomiky do 
roku 2050 tak, aby nebyl nikdo opomenut, 
a v nichž jsou určena území, která jsou 
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spojenými s transformací vypořádat. přechodem na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejvíce postižena a která 
nemají dostatečnou kapacitu se s problémy 
spojenými s transformací vypořádat. 
Prostředky fondu by měly čerpat pouze 
členské státy, které se zavázaly ke splnění 
cíle EU v oblasti klimatické neutrality do 
roku 2050.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Návrh na zřízení Fondu pro 
spravedlivou transformaci Komise přijala 
dne 14. ledna 202011. V zájmu lepší tvorby 
programů a provádění fondu mají být 
přijaty územní plány spravedlivé 
transformace, které stanoví klíčové kroky a 
harmonogram procesu transformace a v 
nichž jsou určena území, která jsou 
přechodem na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejvíce postižena a která 
nemají dostatečnou kapacitu se s problémy 
spojenými s transformací vypořádat.

(3) Návrh na zřízení Fondu pro 
spravedlivou transformaci Komise přijala 
dne 14. ledna 202011. V zájmu lepší tvorby 
programů a provádění fondu mají být 
přijaty územní plány spravedlivé 
transformace, které stanoví klíčové kroky a 
harmonogram procesu transformace a v 
nichž jsou určena území, která jsou 
přechodem na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejvíce postižena a která 
nemají dostatečnou kapacitu se s problémy 
spojenými s transformací vypořádat. 
Zásada partnerství se uplatňuje na 
přípravu, provádění, sledování a 
hodnocení územních plánů spravedlivé 
transformace, jak je uvedeno v článku [7] 
nařízení [nařízení o FST].

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Fond pro spravedlivý přechod 
patří k zásadním prvkům balíčku opatření 
EU na podporu oživení a odolnosti a měl 
by jím i zůstat s odpovídajícími 
významnými zdroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s nařízením (EU) 2020/852 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic [nařízení o taxonomii] a měly by 
zajišťovat součinnost s činnostmi 
podporovanými v rámci dalších dvou pilířů 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a měly by je doplňovat. Investice, které 
jsou neslučitelné s dosažením 
klimatických a environmentálních cílů 
Unie, by neměly být způsobilé pro 
podporu z tohoto nástroje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat, tak aby všechny tři pilíře 
sledovaly plnění stejných cílů. Komise by 
měla průběžně sledovat doplňkovost tří 
pilířů a usilovat o vytváření součinnosti 
tam, kde to je možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
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rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat. Finanční prostředky z nástroje 
mohou získat také odvětví nebo regiony, 
které jsou změnou klimatu obzvláště 
postiženy, ale na které se konkrétně 
nezaměřuje první pilíř.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat. Finanční prostředky z nástroje 
mohou získat také odvětví nebo regiony, 
které jsou změnou klimatu obzvláště 
postiženy, ale na které se konkrétně 
nezaměřuje první pilíř.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat. Odvětví, která byly vyjmuta z 
nařízení o Fondu pro spravedlivou 
transformaci, by měla být vyjmuta i z 
působnosti tohoto nástroje. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací a 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí a přispívat 
k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a 
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souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

evropského pilíře sociálních práv.  
Plánované činnosti v oblasti podpory by 
měly být v souladu s činnostmi 
podporovanými v rámci dalších dvou pilířů 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a měly by je doplňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených se společenskou a 
hospodářskou transformací, jak jsou 
popsány v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí, které 
budou nejprve na regionální úrovni 
smysluplně prokonzultovány s příslušnými 
zúčastněnými stranami. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací a 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí a být v 
souladu s cílem klimaticky neutrální Unie 
do roku 2050.  Plánované činnosti v oblasti 
podpory by měly být v souladu s činnostmi 
podporovanými v rámci dalších dvou pilířů 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a měly by je doplňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

(4) Nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“) představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimatické a energetické cíle Unie pro rok 
2030, jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU).../... [kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)], a na klimaticky a uhlíkově 
neutrální ekonomiku do roku 2050, které 
jsou popsány v územních plánech 
spravedlivé transformace Podporované 
investice se mohou vztahovat na čisté 
technologie a infrastrukturu, včetně 
energie z obnovitelných zdrojů, dodávek 
vodíku a vodíkových paliv z obnovitelných 
zdrojů, na dekarbonizaci dopravy, 
průmyslu a fondu budov, udržitelné sítě 
dálkového vytápění, zelenou a udržitelnou 
mobilitu, investice do výzkumu a inovací, 
mimo jiné i na vysokých školách a ve 
veřejných výzkumných institucích, 
podporu přenosu pokročilých technologií 
způsobilých k uvedení na trh, investice do 
digitalizace, digitální inovace a digitální 
propojení, včetně digitálního a přesného 
zemědělství, inteligentní nakládání s 
odpady, čistou a bezpečnou vodu, čistou 
energii a energetickou účinnost, 
integrační opatření včetně renovací a 
přestaveb budov, na zachycování a 
ukládání uhlíku, podporu přechodu na 
oběhové hospodářství, rekultivaci a 
dekontaminaci půdy, pokud nespadají do 
rozsahu odpovědnosti za škody na 
životním prostředí v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“ podle článku 191 
SFEU, a rovněž na prohlubování 
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dovedností, změnu kvalifikace, odbornou 
přípravu a sociální infrastrukturu, včetně 
sociálního bydlení. Rozvoj infrastruktury 
může rovněž zahrnovat řešení vedoucí k 
její větší odolnosti vůči katastrofám a 
měnícím se povětrnostním podmínkám v 
důsledku změny klimatu. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na nové 
klimatické a energetické cíle Unie pro rok 
2030 a na klimaticky neutrální ekonomiku 
v Unii do roku 2040 nebo ještě dříve, které 
jsou popsány v územních plánech 
spravedlivé transformace. Podporované 
investice se mohou vztahovat na čisté 
technologie a infrastrukturu pro 
obnovitelnou energii a na dekarbonizaci 
odvětví dopravy, na sítě dálkového 
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přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

vytápění, zelenou a udržitelnou mobilitu, 
investice do výzkumu, inovací a 
digitalizace, na inteligentní nakládání s 
odpady, čistou obnovitelnou energii a 
opatření energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, na podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy, pokud 
nespadají do rozsahu odpovědnosti za 
škody na životním prostředí v souladu se 
zásadou „znečišťovatel platí“ podle 
článku 191 SFEU, a rovněž na 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči ekologickým katastrofám. 
Zejména na územích s významnými 
transformačními potřebami by měl být 
upřednostňován komplexní investiční 
přístup. Mohly by být podporovány rovněž 
investice do jiných odvětví, jestliže jsou v 
souladu s přijatými územními plány 
spravedlivé transformace. Podporou 
investic, které negenerují dostatečné 
příjmy, se nástroj zaměřuje na poskytování 
dodatečných zdrojů subjektům veřejného 
sektoru potřebných k řešení sociálních, 
ekonomických a environmentálních 
problémů vyplývajících z adaptace na 
přechod na klimatickou neutralitu. S cílem 
pomoci určit investice s vysokým 
pozitivním dopadem na životní prostředí 
způsobilé v rámci nástroje, které mohou 
významně přispět ke splnění klimatických 
a energetických cílů Unie a k zachování 
biologické rozmanitosti a které současně 
dodržují zásadu nezpůsobit škodu, by 
měla být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti. Investice by měly být 
prověřovány, aby se určilo, zda mají 
nějaký environmentální, klimatický nebo 
sociální dopad, a v nezbytném případě by 
měly být podrobeny testu udržitelnosti v 
souladu s pokyny, které vypracuje Komise 
v rámci programu InvestEU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na zavádění technologií 
a infrastruktury pro cenově dostupnou a 
udržitelnou energii a na dekarbonizaci 
odvětví dopravy, sítě dálkového vytápění, 
zelenou mobilitu, inteligentní nakládání s 
odpady, opatření v oblasti čisté energie a 
energetické účinnosti, včetně renovací a 
přestaveb budov, na obnovu a regeneraci 
měst, investice do pečovatelských zařízení, 
podporu přechodu na oběhové 
hospodářství, rekultivaci a dekontaminaci 
půdy a ekosystému, ochranu a obnovu 
biologické rozmanitosti a přírodních 
stanovišť a rovněž na prohlubování 
dovedností, změnu kvalifikace, rozvoj 
nových dovedností a odbornou přípravu s 
důrazem na rovnost pohlaví a na sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
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prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti. Při těchto investicích bude 
poskytována odborná a administrativní 
pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat například na 
energetickou infrastrukturu, včetně 
investic do čistého vodíku, bioplynu a 
biomethanu, dopravní infrastrukturu, sítě 
dálkového vytápění, zelenou mobilitu, 
investice do zelených a udržitelných 
výzkumných a inovačních projektů, 
inteligentní nakládání s odpady, opatření v 
oblasti čisté energie a energetické 
účinnosti, včetně renovací a přestaveb 
budov, na podporu přechodu na oběhové 
hospodářství, rekultivaci a dekontaminaci 
půdy, ekologickou infrastrukturu (vodu a 
sanitaci), obnovu a regeneraci měst, 
kulturní a historické dědictví a rovněž 
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potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku 
popsaných v územních plánech 
spravedlivé transformace. Podporované 
investice se mohou vztahovat na 
energetickou a dopravní infrastrukturu, sítě 
dálkového vytápění, zelenou mobilitu, 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
omezenou škálu investic pod podmínkou, 
že tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
udržitelnější ekonomiku. Podporované 
investice se mohou vztahovat na 
energetickou a dopravní infrastrukturu, sítě 
dálkového vytápění, zelenou mobilitu, 
inteligentní nakládání s odpady, opatření v 
oblasti čisté energie a energetické 
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inteligentní nakládání s odpady, opatření v 
oblasti čisté energie a energetické 
účinnosti, včetně renovací a přestaveb 
budov, podporu přechodu na oběhové 
hospodářství, rekultivaci a dekontaminaci 
půdy a rovněž prohlubování dovedností, 
změnu kvalifikace, odbornou přípravu a 
sociální infrastrukturu, včetně sociálního 
bydlení. Rozvoj infrastruktury může 
rovněž zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice 
s vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

účinnosti, včetně renovací a přestaveb 
budov, podporu přechodu na udržitelnější 
hospodářství a na rekultivaci a 
dekontaminaci půdy. Rozvoj 
infrastruktury může rovněž zahrnovat 
řešení vedoucí k její větší odolnosti vůči 
katastrofám. Zejména na územích s 
významnými transformačními potřebami 
by měl být upřednostňován komplexní 
investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na udržitelnější 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
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v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu. Rozvoj infrastruktury může 
rovněž zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu.

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 

(5) S cílem posílit regionální 
soudržnost a hospodářskou diverzifikaci 
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transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

území zasažených transformací by se 
nástroj měl vztahovat na širokou škálu 
udržitelných investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice by 
měly vylučovat fosilní paliva a měly by se 
vztahovat na infrastrukturu pro 
obnovitelné energie, dopravní 
infrastrukturu, sítě dálkového vytápění, 
avšak pouze v uhelných regionech 
procházejících transformací, na zelenou 
mobilitu, inteligentní nakládání s odpady, 
opatření v oblasti čisté energie a 
energetické účinnosti, včetně renovací a 
přestaveb budov, podporu přechodu na 
oběhové hospodářství, rekultivaci a 
dekontaminaci půdy a rovněž prohlubování 
dovedností, změnu kvalifikace, odbornou 
přípravu a sociální infrastrukturu, včetně 
sociálního bydlení. Rozvoj infrastruktury 
může rovněž zahrnovat řešení vedoucí k 
její větší odolnosti vůči katastrofám. 
Zejména na územích s významnými 
transformačními potřebami by měl být 
upřednostňován komplexní investiční 
přístup v souladu se zásadou „nezpůsobit 
škodu”. Mohly by být podporovány rovněž 
investice do jiných odvětví, jestliže jsou v 
souladu s přijatými územními plány 
spravedlivé transformace. Podporou 
investic, které negenerují dostatečné 
příjmy, se nástroj zaměřuje na poskytování 
dodatečných zdrojů subjektům veřejného 
sektoru potřebných k řešení sociálních, 
ekonomických a environmentálních 
problémů vyplývajících z adaptace na 
přechod na klimatickou neutralitu. S cílem 
pomoci určit investice s vysokým 
pozitivním dopadem na životní prostředí 
způsobilé v rámci nástroje by měla být 
použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na výzkum a inovace, 
podporu MSP, energetickou a dopravní 
infrastrukturu, sítě dálkového vytápění, 
zelenou mobilitu, inteligentní nakládání s 
odpady, opatření v oblasti čisté energie a 
energetické účinnosti, včetně renovací a 
přestaveb budov, podporu přechodu na 
oběhové hospodářství, rekultivaci a 
dekontaminaci půdy a vody a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně pečovatelských 
zařízení a sociálního bydlení. Rozvoj 
infrastruktury může rovněž zahrnovat 
řešení vedoucí k její větší odolnosti vůči 
katastrofám, zejména katastrofám, které 
zhoršuje změna klimatu, jako jsou 
povodně a lesní požáry. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
územních, sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
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prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu, vytváření 
pracovních míst a sociální infrastrukturu, 
včetně sociálního bydlení. Rozvoj 
infrastruktury může rovněž zahrnovat 
řešení vedoucí k její větší odolnosti vůči 
katastrofám. Zejména na územích s 
významnými transformačními potřebami 
by měl být upřednostňován komplexní 
investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
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sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, místní veřejnou dopravu, 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
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odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice 
s vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimaticky 
neutrální hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací, včetně bývalých uhelných 
regionů a okrajových regionů, jako jsou 
např. ostrovy, by se nástroj měl vztahovat 
na širokou škálu investic pod podmínkou, 
že tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
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odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální a oběhovou 
ekonomiku popsaných v územních plánech 
spravedlivé transformace. Podporované 
investice se mohou vztahovat na 
energetickou a dopravní infrastrukturu, sítě 
dálkového vytápění, zelenou mobilitu, 
inteligentní nakládání s odpady, opatření v 
oblasti čisté energie a energetické 
účinnosti, včetně renovací a přestaveb 
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přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

budov, podporu přechodu na oběhové 
hospodářství, rekultivaci a dekontaminaci 
půdy a rovněž prohlubování dovedností, 
změnu kvalifikace, odbornou přípravu a 
sociální infrastrukturu, včetně sociálního 
bydlení. Rozvoj infrastruktury může 
rovněž zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje se 
použije taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti a uplatní zásada „nezpůsobovat 
vážné škody“.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 
v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
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mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

mohou vztahovat například na 
energetickou a dopravní infrastrukturu, sítě 
dálkového vytápění, zelenou mobilitu, 
inteligentní nakládání s odpady, opatření v 
oblasti čisté energie a energetické 
účinnosti, včetně renovací a přestaveb 
budov, podporu přechodu na oběhové 
hospodářství, rekultivaci a dekontaminaci 
půdy a rovněž prohlubování dovedností, 
změnu kvalifikace, odbornou přípravu a 
sociální infrastrukturu, včetně sociálního 
bydlení. Rozvoj infrastruktury může 
rovněž zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje mohou 
být použita kritéria pro posouzení souladu 
s klimatickým cílem Unie pro rok 2030 a s 
cílem dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrálního hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tento nástroj by měl ve snaze o 
posílení hospodářské, územní a sociální 
soudržnosti přispívat také k odstranění 
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nerovností, prosazování rovnosti žen a 
mužů, zohledňování genderové 
problematiky a k boji proti diskriminaci 
na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
či přesvědčení, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii, v článku 10 SFEU a článku 21 
Listiny základních práv Evropské unie. 
Všechny zúčastněné strany zapojené do 
všech fází uplatňování tohoto nástroje se 
musí zavázat, že budou podporovat 
rovnost žen a mužů a že zajistí, aby byl 
zohledňován mnohem tvrdší dopad změny 
klimatu a procesu transformace na ženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Cíle facility by měly být sledovány 
v rámci udržitelného rozvoje a 
prosazování cíle Unie zachovat a chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 
odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady 
„znečišťovatel platí“ a závazků přijatých v 
rámci Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Komise přijme seznam 
vyloučených investic, které jsou v rozporu 
s cíli stanovenými v Pařížské dohodě a 
Zelené dohodě a nejsou v souladu s 
politikou EIB v oblasti financování 
energetiky; Tyto investice by měly být 
vyloučeny z podpory Unie poskytované 
tímto nástrojem.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aby se zabránilo uvízlým aktivům 
a zajistilo se, že veřejné financování bude 
využíváno co nejefektivněji z hlediska 
nákladů, měly by mít podporované 
projekty dlouhodobý ekologický a 
udržitelný účinek a měly by přispívat k 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Henrike Hahn
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Při provádění nástroje by měly být 
dodržovány horizontální zásady podle 
článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále 
jen „SEU“) a článku 10 SFEU, včetně 



PE657.150v01-00 38/151 AM\1212239CS.docx

CS

zásad subsidiarity a proporcionality podle 
článku 5 SEU, s přihlédnutím k Listině 
základních práv Evropské unie. Členské 
státy by rovněž měly respektovat Úmluvu 
OSN o právech dítěte a Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením a 
zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 
této úmluvy a v souladu s právem Unie, 
kterým se harmonizují požadavky na 
dostupnost v případě výrobků a služeb. 
Nástroj by neměl podporovat činnosti, 
které přispívají k jakékoli formě segregace 
nebo vyloučení, či podpůrnou 
infrastrukturu, která je nepřístupná pro 
osoby se zdravotním postižením. Členské 
státy a Komise by měly usilovat o 
odstranění nerovností, o prosazování 
rovnosti žen a mužů a o systematické 
zohledňování genderových hledisek a 
měly by bojovat proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Henrike Hahn
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění priorit nástroje 
přispělo k podpoře a prosazování rovnosti 
žen a mužů v souladu s článkem 8 SFEU. 
Hodnocení ukázala, že je důležité včas a 
důsledně zohledňovat cíle rovnosti žen a 
mužů ve všech rozměrech a ve všech 
fázích přípravy, monitorování, provádění 
a hodnocení operačních programů, a 
proto je třeba, aby součástí programového 
cyklu bylo posuzování dopadů na rovnost 
žen a mužů, sestavování rozpočtu 
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zohledňující rovnost žen a mužů a 
monitorování výsledků z hlediska rovnosti 
žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého řízení a stanoví kontroly 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž vztahují na ochranu 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v 
členských státech, neboť dodržování zásad 
právního státu je základním předpokladem 
pro řádné finanční řízení a účinné 
financování z prostředků Unie.

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého provádění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se týkají rovněž 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech, jelikož 
právní stát je zásadním předpokladem pro 
řádné finanční řízení a účinné financování 
ze strany EU. Zásadní význam z hlediska 
zajištění účinnosti investic podporovaných 
na základě nástroje však má ochrana 
konečných příjemců. Místní a regionální 
orgány nemohou přijít o své financování v 
důsledku všeobecných nedostatků 
týkajících se dodržování zásad právního 
státu v členských státech. V případě 
potřeby by Evropská komise měla po 
dohodě s Evropským parlamentem a 
Radou dočasně spravovat finanční 
prostředky spolu s jejich příjemci, avšak 
bez zapojení vlád členských států, které 
porušují zásady právního státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého řízení a stanoví kontroly 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž vztahují na ochranu 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v 
členských státech, neboť dodržování zásad 
právního státu je základním předpokladem 
pro řádné finanční řízení a účinné 
financování z prostředků Unie.

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého provádění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se týkají rovněž 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech, jelikož 
právní stát je zásadním předpokladem pro 
řádné finanční řízení a účinné financování 
ze strany EU. Tento nástroj by měly 
využívat pouze ty členské státy, které 
dodržují základní hodnoty Unie, včetně 
zásady právního státu. V případě, že se 
Komise domnívá, že došlo k porušení 
zásad právního státu v členském státě, 
měla by usilovat o podporu transformace 
dotčených regionů jinými způsoby nebo 
nalézt způsob, jak zaměřit podporu 
výhradně na region, pokud dodržuje 
zásady právního státu, aniž by do něj byla 
zapojena národní vláda.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého řízení a stanoví kontroly 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž vztahují na ochranu 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v 
členských státech, neboť dodržování zásad 
právního státu je základním předpokladem 
pro řádné finanční řízení a účinné 
financování z prostředků Unie.

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého provádění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se týkají rovněž 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech, jelikož 
právní stát je zásadním předpokladem pro 
řádné finanční řízení a účinné financování 
ze strany EU. Respektování a dodržování 
základních hodnot Unie, jako je zásada 
právního státu, by mělo být povinné pro 
získání jakékoli finanční podpory z 
rozpočtu EU, včetně Fondu pro 
spravedlivou transformaci. Členské státy, 
které využívají prostředky z mechanismu 
pro spravedlivou transformaci, by se měly 
zavázat k plnění cíle EU v oblasti 
klimatické neutrality pro rok 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
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zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého řízení a stanoví kontroly 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž vztahují na ochranu 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v 
členských státech, neboť dodržování 
zásad právního státu je základním 
předpokladem pro řádné finanční řízení a 
účinné financování z prostředků Unie.

zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého provádění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nástroj by měl zajišťovat podporu 
ve formě grantů poskytovaných Unií v 
kombinaci s úvěry poskytnutými finančním 
partnerem. Finanční krytí grantové složky 
prováděné Komisí v rámci přímého řízení 
by mělo mít formu financování, které není 
spojeno s náklady, v souladu s článkem 
125 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (dále jen 
„finanční nařízení“)12. Tato forma 
financování by měla pomoci motivovat 
předkladatele projektů k účasti a přispět k 
účinnému dosažení cílů nástroje v poměru 
k výši úvěru. Úvěrovou složku by měla 
poskytovat Evropská investiční banka 
(dále jen „EIB“). Nástroj může být 
rozšířen i na další finanční partnery 
poskytující úvěrovou složku, jestliže budou 
k dispozici dodatečné zdroje pro 
grantovou složku nebo je-li to vyžadováno 
pro správné provádění.

(7) Nástroj by měl zajišťovat podporu 
ve formě grantů poskytovaných Unií v 
kombinaci s úvěry poskytnutými finančním 
partnerem. Úvěrovou složku by měla 
poskytovat Evropská investiční banka 
(EIB). Další finanční partneři, kteří prošli 
posouzením pilířů stanoveným v článku 
154 finančního nařízení, mohou rovněž 
poskytnout úvěrovou složku za 
předpokladu, že jsou schopni plnit cíle 
nástroje, přispívat vlastními zdroji a 
zajistit odpovídající zeměpisné pokrytí.

_________________
12 Nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.
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Pozměňovací návrh 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nástroj by měl zajišťovat podporu 
ve formě grantů poskytovaných Unií v 
kombinaci s úvěry poskytnutými finančním 
partnerem. Finanční krytí grantové složky 
prováděné Komisí v rámci přímého řízení 
by mělo mít formu financování, které není 
spojeno s náklady, v souladu s článkem 
125 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (dále jen 
„finanční nařízení“)12. Tato forma 
financování by měla pomoci motivovat 
předkladatele projektů k účasti a přispět k 
účinnému dosažení cílů nástroje v poměru 
k výši úvěru. Úvěrovou složku by měla 
poskytovat Evropská investiční banka (dále 
jen „EIB“). Nástroj může být rozšířen i na 
další finanční partnery poskytující 
úvěrovou složku, jestliže budou k dispozici 
dodatečné zdroje pro grantovou složku 
nebo je-li to vyžadováno pro správné 
provádění.

(7) Nástroj by měl zajišťovat podporu 
ve formě grantů poskytovaných Unií v 
kombinaci s úvěry poskytnutými finančním 
partnerem. Finanční krytí grantové složky 
prováděné Komisí v rámci přímého řízení 
by mělo mít formu financování, které není 
spojeno s náklady, v souladu s článkem 
125 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (dále jen 
„finanční nařízení“)12. Tato forma 
financování by měla pomoci motivovat 
předkladatele projektů k účasti a přispět k 
účinnému dosažení cílů obcí, měst a 
teritorií nástroje v poměru k výši úvěru. 
Úvěrovou složku by měla poskytovat 
Evropská investiční banka (dále jen 
„EIB“). 

_________________ _________________
12 Nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. 12 Nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Pandemie onemocnění COVID-19 
poukázala na význam Fondu pro 
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spravedlivou transformaci, pokud jde 
o nutnost obnovit ekonomiku regionů, 
které jsou přechodem na klimatickou 
neutralitu postiženy nejvíce. Vzhledem 
k úzkému vztahu mezi přechodem 
na klimatickou neutralitu a udržitelným 
hospodářským růstem je nutné, aby 
v rámci tohoto úvěrového nástroje pro 
veřejný sektor existovaly dostatečné 
prostředky, které by pomohly při řešení 
problémů spojených s transformací 
na klimaticky neutrální ekonomiku v Unii 
do roku 2050, které pandemie 
onemocnění COVID-19 jen zhoršila.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Úvěry poskytnuté EIB a jiným 
finančním partnerem subjektům 
veřejného sektoru na podporu projektů, 
které Komise označila za způsobilé, 
finančně a technicky nezávislé, by měly 
být vyňaty z výpočtu schodku a dluhu 
členského státu podle definice v Paktu o 
stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Očekává se, že [250 000 000] EUR 
z grantové složky nástroje bude v souladu 

vypouští se
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s [novým návrhem VFR] financováno z 
rozpočtu Unie a mělo by pro Evropský 
parlament a Radu během ročního 
rozpočtového procesu představovat hlavní 
referenční částku ve smyslu bodu 17 
interinstitucionální dohody ze dne 2. 
prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
rozpočtové kázni, spolupráci v 
rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení13.
_________________
13 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.   
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1588101162430&u
ri=CELEX:32013Q1220(01)

Or. en

Pozměňovací návrh 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Očekává se, že [250 000 000] EUR 
z grantové složky nástroje bude v souladu s 
[novým návrhem VFR] financováno z 
rozpočtu Unie a mělo by pro Evropský 
parlament a Radu během ročního 
rozpočtového procesu představovat hlavní 
referenční částku ve smyslu bodu 17 
interinstitucionální dohody ze dne 2. 
prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
rozpočtové kázni, spolupráci v 
rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení13.

(8) Očekává se, že [1525 000 000] 
EUR z grantové složky nástroje bude v 
souladu s [novým návrhem VFR] 
financováno z rozpočtu Unie a mělo by pro 
Evropský parlament a Radu během ročního 
rozpočtového procesu představovat hlavní 
referenční částku ve smyslu bodu 17 
interinstitucionální dohody ze dne 2. 
prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
rozpočtové kázni, spolupráci v 
rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení13.

_________________ _________________
13 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.   
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1588101162430&ur
i=CELEX:32013Q1220(01)

13 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s.  1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1588101162430&ur
i=CELEX:32013Q1220(01)
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Pozměňovací návrh 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Částka 275 000 000 EUR grantové 
složky nástroje má být financována z 
prostředků vrácených z finančních 
nástrojů zřízených v rámci programů 
uvedených v příloze I tohoto nařízení. 
Tyto příjmy pocházejí z ukončených 
programů nezávislých na nástroji a měly 
by být považovány za vnější účelově 
vázané příjmy odchylně od čl. 21 odst. 3 
písm. f) finančního nařízení na základě čl. 
322 odst. 1 SFEU.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Částka 275 000 000 EUR grantové 
složky nástroje má být financována z 
prostředků vrácených z finančních 
nástrojů zřízených v rámci programů 
uvedených v příloze I tohoto nařízení. 
Tyto příjmy pocházejí z ukončených 
programů nezávislých na nástroji a měly 
by být považovány za vnější účelově 
vázané příjmy odchylně od čl. 21 odst. 3 
písm. f) finančního nařízení na základě čl. 
322 odst. 1 SFEU.

(9) Je třeba plně dodržovat čl. 21 odst. 
3 písm. f) finančního nařízení a čl. 322 
odst. 1 SFEU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Částka 1 000 000 000 EUR 
grantové složky nástroje by měla být 
financována předvídatelným přebytkem 
rezerv pro záruku EU zřízenou nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1017, kterým se rovněž zřizuje 
Evropský fond pro strategické investice 
(dále jen „nařízení o EFSI“)14. Proto by 
měla být stanovena odchylka od 
ustanovení čl. 213 odst. 4 písm. a) 
finančního nařízení, které stanoví 
povinnost vrátit případný přebytek rezerv 
na rozpočtovou záruku do rozpočtu, aby 
bylo možné uvedený přebytek účelově 
navázat na uvedený nástroj. Tyto účelově 
vázané příjmy by měly být považovány za 
vnější účelově vázané příjmy odchylně od 
čl. 21 odst. 3 písm. f) finančního nařízení 
na základě čl. 322 odst. 1 SFEU.

vypouští se

_________________
14 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 
2015 o Evropském fondu pro strategické 
investice, Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Částka 1 000 000 000 EUR 
grantové složky nástroje by měla být 
financována předvídatelným přebytkem 
rezerv pro záruku EU zřízenou nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1017, kterým se rovněž zřizuje 
Evropský fond pro strategické investice 
(dále jen „nařízení o EFSI“)14. Proto by 
měla být stanovena odchylka od 
ustanovení čl. 213 odst. 4 písm. a) 
finančního nařízení, které stanoví 
povinnost vrátit případný přebytek rezerv 
na rozpočtovou záruku do rozpočtu, aby 
bylo možné uvedený přebytek účelově 
navázat na uvedený nástroj. Tyto účelově 
vázané příjmy by měly být považovány za 
vnější účelově vázané příjmy odchylně od 
čl. 21 odst. 3 písm. f) finančního nařízení 
na základě čl. 322 odst. 1 SFEU.

vypouští se

_________________
14 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 
2015 o Evropském fondu pro strategické 
investice, Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Částka 1 000 000 000 EUR 
grantové složky nástroje by měla být 
financována předvídatelným přebytkem 
rezerv pro záruku EU zřízenou nařízením 

(10) Ustanovení čl. 213 odst. 4 písm. a) 
finančního nařízení, které stanoví 
povinnost vrátit případný přebytek rezerv 
na rozpočtovou záruku do rozpočtu, by 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1017, kterým se rovněž zřizuje 
Evropský fond pro strategické investice 
(dále jen „nařízení o EFSI“)14. Proto by 
měla být stanovena odchylka od 
ustanovení čl. 213 odst. 4 písm. a) 
finančního nařízení, které stanoví 
povinnost vrátit případný přebytek rezerv 
na rozpočtovou záruku do rozpočtu, aby 
bylo možné uvedený přebytek účelově 
navázat na uvedený nástroj. Tyto účelově 
vázané příjmy by měly být považovány za 
vnější účelově vázané příjmy odchylně od 
čl. 21 odst. 3 písm. f) finančního nařízení 
na základě čl. 322 odst. 1 SFEU.

mělo být plně respektováno.

_________________
14 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 
2015 o Evropském fondu pro strategické 
investice, Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s čl. 12 odst. 4 písm. c) 
finančního nařízení by měly být 
prostředky odpovídající vnějším účelově 
vázaným příjmům automaticky přeneseny 
do nástupnického programu nebo akce. 
Uvedené ustanovení umožňuje sladit 
víceletý rozpis účelově vázaných příjmů s 
prováděním projektů financovaných z 
tohoto nástroje.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Rovněž by měly být zajištěny 
zdroje na poradenskou podporu s cílem 
podpořit přípravu, rozvoj a provádění 
projektů.

(12) Rovněž by měly být zajištěny 
zdroje na poradenskou podporu s cílem 
podpořit přípravu, rozvoj a provádění 
projektů, i ve fázi podání žádosti pro daný 
projekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení 
o Fondu pro spravedlivou transformaci. 
Aby však byl zmíněný cíl uveden do 
souladu s potřebou optimalizovat 
hospodářský dopad nástroje a jeho 
provádění, neměly by být tyto vnitrostátní 
příděly vyčleněny déle než do 31. prosince 
2024. Po tomto datu by měly být zbývající 
zdroje, které jsou k dispozici pro grantovou 
složku, poskytovány bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie, a 
současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice a sledován 
přístup založený na potřebách a regionální 
konvergenci.

(13) Zdroje, které jsou k dispozici pro 
grantovou složku, poskytovány bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie, a 
současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice a sledován 
přístup založený na potřebách a regionální 
konvergenci.
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Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že finanční prostředky programu jsou vynakládány co nejefektivněji, 
nemělo by docházet k žádnému vnitrostátnímu vyčleňování prostředků.

Pozměňovací návrh 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny déle než 
do 31. prosince 2024. Po tomto datu by 
měly být zbývající zdroje, které jsou k 
dispozici pro grantovou složku, 
poskytovány bez předem přiděleného 
vnitrostátního podílu a na konkurenčním 
základě na úrovni Unie, a současně by 
měla být zajištěna předvídatelnost pro 
investice a sledován přístup založený na 
potřebách a regionální konvergenci.

(13) S cílem zajistit, aby všechny 
členské státy měly možnost využívat 
grantovou složku na nejvyšší možné 
úrovni, a s vědomím toho, že přechodem 
mohou být většinou finančně a 
společensky zasaženy přechodové regiony, 
by měl být vytvořen mechanismus pro 
stanovení vyčleněných vnitrostátních 
podílů, které mají být v první fázi 
respektovány, a to na základě distribučního 
klíče navrženého v nařízení o Fondu pro 
spravedlivou transformaci. Aby však byl 
zmíněný cíl uveden do souladu s potřebou 
optimalizovat hospodářský dopad nástroje 
a jeho provádění, neměly by být tyto 
vnitrostátní příděly vyčleněny déle než do 
31. prosince 2024. Po tomto datu by měly 
být zbývající zdroje, které jsou k dispozici 
pro grantovou složku, poskytovány bez 
předem přiděleného vnitrostátního podílu a 
na konkurenčním základě na úrovni Unie, a 
současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice a sledován 
přístup založený na potřebách a regionální 
konvergenci. Do 30. června 2024 by měla 
být zveřejněna průběžná hodnotící zpráva, 
která poskytne podklady pro přidělení 
zbývajících zdrojů.

Or. en
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Odůvodnění

Průběžná hodnotící zpráva by mohla být cenným přínosem pro proces přidělování zbývajících 
finančních prostředků dostupných po 31. prosinci 2024, které nejsou předem přiděleny 
jednotlivým členským státům. Proto by bylo odůvodněné stanovit dřívější datum zveřejnění 
průběžné zprávy.

Pozměňovací návrh 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení 
o Fondu pro spravedlivou transformaci. 
Aby však byl zmíněný cíl uveden do 
souladu s potřebou optimalizovat 
hospodářský dopad nástroje a jeho 
provádění, neměly by být tyto vnitrostátní 
příděly vyčleněny déle než do 31. prosince 
2024. Po tomto datu by měly být zbývající 
zdroje, které jsou k dispozici pro grantovou 
složku, poskytovány bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie, a 
současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice a sledován 
přístup založený na potřebách a regionální 
konvergenci.

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být dodrženy během celé doby trvání 
programu. Zdroje, které jsou k dispozici 
pro grantovou složku, poskytovány z 
předem přiděleného vnitrostátního podílu a 
na konkurenčním základě na úrovni Unie, a 
současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice a sledován 
přístup založený na proveditelnosti a na 
přístupu, který se snaží vyhnout rizikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny déle než 
do 31. prosince 2024. Po tomto datu by 
měly být zbývající zdroje, které jsou k 
dispozici pro grantovou složku, 
poskytovány bez předem přiděleného 
vnitrostátního podílu a na konkurenčním 
základě na úrovni Unie, a současně by 
měla být zajištěna předvídatelnost pro 
investice a sledován přístup založený na 
potřebách a regionální konvergenci.

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. 
Tento mechanismus by měl být vytvořen 
prostřednictvím aktu Komise v přenesené 
pravomoci, který stanoví příslušné podíly 
pro každý členský stát. Aby však byl 
zmíněný cíl uveden do souladu s potřebou 
optimalizovat hospodářský dopad nástroje 
a jeho provádění, neměly by být tyto 
vnitrostátní příděly vyčleněny po víceletém 
finančním rámci na období 2021-2027. Po 
tomto datu by měly být zbývající zdroje, 
které jsou k dispozici pro grantovou 
složku, poskytovány bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie, a 
současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice a sledován 
přístup založený na potřebách, regionální 
konvergenc s důrazem na území, která 
jsou nejvíce ovlivněně změnou klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
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Fondu pro spravedlivou transformaci. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny déle než 
do 31. prosince 2024. Po tomto datu by 
měly být zbývající zdroje, které jsou k 
dispozici pro grantovou složku, 
poskytovány bez předem přiděleného 
vnitrostátního podílu a na konkurenčním 
základě na úrovni Unie, a současně by 
měla být zajištěna předvídatelnost pro 
investice a sledován přístup založený na 
potřebách a regionální konvergenci.

Fondu pro spravedlivou transformaci. Je 
nutné přihlížet k potřebám méně 
rozvinutých regionů, jak je uvedeno v čl. 
[102 odst. 2] nařízení .../... [nového 
nařízení o společných ustanoveních]. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny déle než 
do 31. prosince 2024. Po tomto datu by 
měly být zbývající zdroje, které jsou k 
dispozici pro grantovou složku, 
poskytovány bez předem přiděleného 
vnitrostátního podílu a na konkurenčním 
základě na úrovni Unie a současně by měla 
být zajištěna předvídatelnost pro investice, 
sledován přístup založený na regionální 
konvergenci a podporována hospodářská, 
sociální a územní soudržnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny déle než 
do 31. prosince 2024. Po tomto datu by 
měly být zbývající zdroje, které jsou k 
dispozici pro grantovou složku, 
poskytovány bez předem přiděleného 
vnitrostátního podílu a na konkurenčním 
základě na úrovni Unie, a současně by 

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci, a to 
aniž by byla doporučení z Evropského 
semestru 2020 považována za základní 
předpoklady. Aby však byl zmíněný cíl 
uveden do souladu s potřebou 
optimalizovat hospodářský dopad nástroje 
a jeho provádění, neměly by být tyto 
vnitrostátní příděly vyčleněny déle než do 
31. prosince 2024. Po tomto datu by měly 
být zbývající zdroje, které jsou k dispozici 
pro grantovou složku, poskytovány bez 
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měla být zajištěna předvídatelnost pro 
investice a sledován přístup založený na 
potřebách a regionální konvergenci.

předem přiděleného vnitrostátního podílu a 
na konkurenčním základě na úrovni Unie, a 
současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice a sledován 
přístup založený na potřebách a regionální 
konvergenci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny déle než 
do 31. prosince 2024. Po tomto datu by 
měly být zbývající zdroje, které jsou k 
dispozici pro grantovou složku, 
poskytovány bez předem přiděleného 
vnitrostátního podílu a na konkurenčním 
základě na úrovni Unie, a současně by 
měla být zajištěna předvídatelnost pro 
investice a sledován přístup založený na 
potřebách a regionální konvergenci.

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny po 
víceletém finančním rámci na období 
2021-2027. Po tomto datu by měly být 
zbývající zdroje, které jsou k dispozici pro 
grantovou složku, poskytovány bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie, a 
současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice a sledován 
přístup založený na potřebách, regionální 
konvergenci a teritoriální soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny déle než 
do 31. prosince 2024. Po tomto datu by 
měly být zbývající zdroje, které jsou k 
dispozici pro grantovou složku, 
poskytovány bez předem přiděleného 
vnitrostátního podílu a na konkurenčním 
základě na úrovni Unie, a současně by 
měla být zajištěna předvídatelnost pro 
investice a sledován přístup založený na 
potřebách a regionální konvergenci.

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny déle než 
do 31. prosince 2024. Po tomto datu by 
měly být zbývající zdroje, které jsou k 
dispozici pro grantovou složku, 
poskytovány bez předem přiděleného 
vnitrostátního podílu a na konkurenčním 
základě na úrovni Unie, a současně by 
měla být zajištěna předvídatelnost pro 
investice a sledován přístup založený na 
potřebách a spravedlivé regionální 
konvergenci.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
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životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu. 
Územní plány navržené společně s Komisí 
musejí zahrnovat společná kritéria: 
podpora regionům, které jsou velmi 
závislé na fosilních palivech a na 
odvětvích s vysokou produkcí uhlíku, 
promyšlený projekt pro přechod na 
nízkouhlíkové činnosti, závazek k 
vytvoření nových pracovních příležitostí v 
oblasti zelené ekonomiky, ochota 
investovat do obnovitelných zdrojů 
energie a digitálního propojení. Příslušné 
místní a regionální orgány na příslušných 
územích by měly být úzce zapojeny do 
přípravy územního plánu spravedlivé 
transformace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu by 
měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
zohlední příslušná kritéria stanovená v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) .../... [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování], 
schopnost projektu splnit cíle a rozvojové 
potřeby popsané v územních plánech 
spravedlivé transformace, příspěvek k 
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stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

dosažení unijních cílů v oblasti klimatu a 
energetiky na rok 2030 a k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050, 
celkový cíl podpory regionální a územní 
konvergence a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Komise zajistí, 
aby se v pracovním programu přihlíželo k 
rovnosti mezi muži a ženami a k začlenění 
genderového hlediska. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 

(14) Pracovní program a výzva k 
předkládání návrhů by měly stanovit 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu, které mohou zahrnovat 
příslušná kritéria z kritérií stanovených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU).../... [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování]. Tyto 
podmínky způsobilosti a kritéria pro 
udělení grantu by měly zohledňovat 
relevanci projektu v souvislosti s 
rozvojovými potřebami popsanými v 
územních plánech spravedlivé 
transformace, celkovými cíli podpory 
regionální a územní konvergence a 
řešením hospodářských a sociálních 
nákladů přechodu na klimaticky neutrální 
hospodářství v Unii do roku 2050 při 
současném zajištění toho, aby nikdo nebyl 
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aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

opomenut, a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu pro případ, že poptávka 
převyšuje finanční zdroje v rámci 
vnitrostátních přídělů. Tyto podmínky 
způsobilosti a prioritizační kritéria by 
měly zohledňovat příslušná kritéria 
stanovená v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) .../... [nařízení o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelného 
investování], schopnost projektu splnit 
cíle a rozvojové potřeby popsané v 
územních plánech spravedlivé 
transformace, příspěvek k přechodu na 
klimatickou neutralitu, nákladová 
efektivnost projektu, celkový cíl podpory 
regionální a územní konvergence a význam 
grantové složky pro životaschopnost 
projektu. Podpora Unie stanovená tímto 
nařízením by tedy měla být zpřístupněna 
pouze členským státům s alespoň jedním 
přijatým územním plánem spravedlivé 
transformace. Pracovní program a výzvy k 
podávání návrhů rovněž zohlední územní 
plány spravedlivé transformace předložené 
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členskými státy, aby byla zajištěna 
soudržnost a soulad mezi jednotlivými 
pilíři mechanismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat příslušná kritéria 
stanovená taxonomií EU pro udržitelné 
investice, schopnost projektu plnit cíle a 
rozvojové potřeby popsané v územních 
plánech spravedlivé transformace, 
příspěvek ke klimatické transformaci, 
přijetí plánu postupného ukončení 
používání všech fosilních paliv v časovém 
rámci slučitelném s cíli Pařížské dohody, 
celkový cíl podpory hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti a význam grantové 
složky pro životaschopnost projektu. 
Podpora Unie stanovená tímto nařízením 
by tedy měla být zpřístupněna pouze 
členským státům s alespoň jedním přijatým 
územním plánem spravedlivé 
transformace. Pracovní program a výzvy k 
podávání návrhů rovněž zohlední územní 
plány spravedlivé transformace předložené 
členskými státy, aby byla zajištěna 
soudržnost a soulad mezi jednotlivými 
pilíři mechanismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
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Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

(14) Pracovní program a výzva k 
předkládání návrhů by měly stanovit 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu, které mohou zahrnovat 
příslušná kritéria stanovená nařízením 
(EU).../... [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování]. Tyto 
podmínky způsobilosti a kritéria pro 
udělení grantu by měly zohledňovat 
možnosti projektu s cílem dosáhnout cílů 
a rozvojových potřebi popsaných v 
územních plánech spravedlivé 
transformace, příspěvek k zajištění toho, 
aby bylo přechodu na klimatickou 
neutralitu dosaženo tak, aby nikdo nebyl 
opomíjen, celkový cíl podpory regionální a 
územní konvergence a úloha grantové 
složky pro finanční dostupnost projektu. 
Podpora Unie stanovená tímto nařízením 
by tedy měla být zpřístupněna pouze 
členským státům s alespoň jedním přijatým 
územním plánem spravedlivé 
transformace. Pracovní program a výzvy k 
podávání návrhů rovněž zohlední územní 
plány spravedlivé transformace předložené 
členskými státy, aby byla zajištěna 
soudržnost a soulad mezi jednotlivými 
pilíři mechanismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
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zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly být v souladu s taxonomií EU a 
zásadou „významně nepoškozovat“, 
zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální konvergence a územní 
soudržnosti a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 



AM\1212239CS.docx 63/151 PE657.150v01-00

CS

program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní soudržnosti a 
význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V zájmu ochrany rozpočtu Unie a 
respektování jejích hodnot by členské 
státy měly dodržovat zásady právního 
státu a obecné nedostatky, co se týče 
právního státu, by mohly znamenat 
pozastavení plateb a závazků, omezení 
financování a zákaz přijímání nových 
závazků v souladu s nařízenín Evropského 
parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu 
Unie v případě obecných nedostatků v 
oblasti právního státu v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Na ad hoc základě by měla být 
podpora z nástroje poskytována regionům, 
které procházejí nepředvídanou 
hospodářskou krizí, jež je důsledkem 
opatření k řešení změny klimatu, aby byla 
umožněna přiměřená reakce na krizové 
situace, které mohou nastat v souvislosti s 
transformací. Tímto se regionům zajistí 
možnost podpory, byť nejsou předem 
označeny za regiony postižené.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



AM\1212239CS.docx 65/151 PE657.150v01-00

CS

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které negenerují dostatečný tok vlastních 
příjmů, jež by jim umožnily finanční 
životaschopnost a financování výhradně 
úvěry poskytovanými za tržních podmínek. 
Vlastní příjmy by měly odpovídat 
příjmům, s výjimkou převodů 
rozpočtových prostředků, generovaným 
přímo činnostmi prováděnými v rámci 
projektu, jako je prodej, poplatky nebo 
taxy a jako poměrné úspory dosažené 
modernizací stávajících aktiv.

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které řeší ekonomické a sociální náklady 
přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku v Unii do roku 2050 a které 
negenerují dostatečný tok vlastních příjmů 
a které by nezajistily financování projektů 
ve stejném rozsahu nebo ve stejném 
časovém horizontu bez prvku grantové 
podpory z rozpočtu Unie. Vlastní příjmy 
by měly odpovídat příjmům, s výjimkou 
převodů rozpočtových prostředků, 
generovaným přímo činnostmi 
prováděnými v rámci projektu, jako je 
prodej, poplatky nebo taxy a jako poměrné 
úspory dosažené modernizací stávajících 
aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které negenerují dostatečný tok vlastních 
příjmů, jež by jim umožnily finanční 
životaschopnost a financování výhradně 
úvěry poskytovanými za tržních podmínek. 
Vlastní příjmy by měly odpovídat 
příjmům, s výjimkou převodů 
rozpočtových prostředků, generovaným 
přímo činnostmi prováděnými v rámci 
projektu, jako je prodej, poplatky nebo 
taxy a jako poměrné úspory dosažené 
modernizací stávajících aktiv.

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které negenerují dostatečný tok vlastních 
příjmů, jež by jim umožnily finanční 
životaschopnost a financování výhradně 
úvěry poskytovanými za tržních podmínek, 
a které by tudíž nebylo možné uskutečnit 
bez finanční podpory Unie v rámci tohoto 
nástroje. Vlastní příjmy by měly odpovídat 
příjmům, s výjimkou převodů 
rozpočtových prostředků, generovaným 
přímo činnostmi prováděnými v rámci 
projektu, jako je prodej, poplatky nebo 
taxy a jako poměrné úspory dosažené 
modernizací stávajících aktiv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které negenerují dostatečný tok vlastních 
příjmů, jež by jim umožnily finanční 
životaschopnost a financování výhradně 
úvěry poskytovanými za tržních podmínek. 
Vlastní příjmy by měly odpovídat 
příjmům, s výjimkou převodů 
rozpočtových prostředků, generovaným 
přímo činnostmi prováděnými v rámci 
projektu, jako je prodej, poplatky nebo 
taxy a jako poměrné úspory dosažené 
modernizací stávajících aktiv.

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které negenerují dostatečný tok vlastních 
příjmů, jež by jim umožnily finanční 
životaschopnost, na základě průměru 
vypočítaného dvěma nezávislými 
auditorskými firmami, a financování 
výhradně úvěry poskytovanými za tržních 
podmínek. Vlastní příjmy by měly 
odpovídat příjmům, s výjimkou převodů 
rozpočtových prostředků, generovaným 
přímo činnostmi prováděnými v rámci 
projektu, jako je prodej, poplatky nebo 
taxy a jako poměrné úspory dosažené 
modernizací stávajících aktiv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které negenerují dostatečný tok vlastních 
příjmů, jež by jim umožnily finanční 
životaschopnost a financování výhradně 
úvěry poskytovanými za tržních podmínek. 
Vlastní příjmy by měly odpovídat 
příjmům, s výjimkou převodů 
rozpočtových prostředků, generovaným 
přímo činnostmi prováděnými v rámci 
projektu, jako je prodej, poplatky nebo 
taxy a jako poměrné úspory dosažené 
modernizací stávajících aktiv.

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které jsou v souladu s taxonomií EU a 
zásadou „významně nepoškozovat“ a 
negenerují dostatečný tok vlastních příjmů, 
jež by jim umožnily finanční 
životaschopnost a financování výhradně 
úvěry poskytovanými za tržních podmínek. 
Vlastní příjmy by měly odpovídat 
příjmům, s výjimkou převodů 
rozpočtových prostředků, generovaným 
přímo činnostmi prováděnými v rámci 
projektu, jako je prodej, poplatky nebo 
taxy a jako poměrné úspory dosažené 
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modernizací stávajících aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Projekty, jimž se dostane podpory v 
rámci tohoto nástroje, by měly být 
finančně životaschopné po celou dobu 
svého trvání projektu. Komise by měla ve 
spolupráci s příjemci a finančními 
partnery průběžně sledovat finanční 
životaschopnost projektů v rámci tohoto 
nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jelikož by grantová složka měla 
odrážet rozdílné rozvojové potřeby regionů 
v členských státech, měla by být tato 
podpora náležitě uzpůsobena. Vzhledem k 
tomu, že subjekty veřejného sektoru v 
méně rozvinutých regionech, vymezených 
v čl. 102 odst. 2 nařízení [nové nařízení o 
společných ustanoveních], se obecně 
potýkají s nižší kapacitou veřejných 
investic, měly by být sazby grantů 
uplatňované na úvěry poskytnuté těmto 
subjektům poměrně vyšší.

(16) Jelikož by grantová složka měla 
odrážet rozdílné rozvojové potřeby regionů 
v členských státech, měla by být tato 
podpora náležitě uzpůsobena. Vzhledem k 
tomu, že subjekty veřejného sektoru v 
méně rozvinutých regionech, vymezených 
v čl. 102 odst. 2 nařízení [nové nařízení o 
společných ustanoveních], v 
nejvzdálenjších regionech, jak jsou 
vymezeny v článku 349 SFEU, a ve 
venkovských, řídce obydlených a 
vylidňujících se oblastech se obecně 
potýkají s nižší kapacitou veřejných 
investic, měly by být sazby grantů 
uplatňované na úvěry poskytnuté těmto 
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subjektům poměrně vyšší.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jelikož by grantová složka měla 
odrážet rozdílné rozvojové potřeby regionů 
v členských státech, měla by být tato 
podpora náležitě uzpůsobena. Vzhledem k 
tomu, že subjekty veřejného sektoru v 
méně rozvinutých regionech, vymezených 
v čl. 102 odst. 2 nařízení [nové nařízení o 
společných ustanoveních], se obecně 
potýkají s nižší kapacitou veřejných 
investic, měly by být sazby grantů 
uplatňované na úvěry poskytnuté těmto 
subjektům poměrně vyšší.

(16) Jelikož by grantová složka měla 
odrážet rozdílné rozvojové potřeby regionů 
v členských státech, měla by být tato 
podpora v daných regionech 
upřednostněna. Vzhledem k tomu, že 
subjekty veřejného sektoru v méně 
rozvinutých regionech, vymezených v čl. 
102 odst. 2 nařízení [nové nařízení o 
společných ustanoveních], se obecně 
potýkají s nižší kapacitou veřejných 
investic, měly by být sazby grantů 
uplatňované na úvěry poskytnuté těmto 
subjektům poměrně vyšší.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo zajištěno účinné 
provádění nástroje, může být nezbytné 
poskytovat poradenskou podporu při 
přípravě, rozvoji a provádění projektů. 
Tato podpora by měla být poskytována 
prostřednictvím Poradenského centra 
InvestEU.

(17) Aby bylo zajištěno účinné 
provádění nástroje, může být nezbytné 
poskytovat poradenskou podporu při 
přípravě, rozvoji a provádění projektů, 
především co se týče udržitelnosti a 
souladu s taxonomií EU. Tato podpora by 
měla být poskytována prostřednictvím 
Poradenského centra InvestEU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo zajištěno účinné 
provádění nástroje, může být nezbytné 
poskytovat poradenskou podporu při 
přípravě, rozvoji a provádění projektů. 
Tato podpora by měla být poskytována 
prostřednictvím Poradenského centra 
InvestEU.

(17) Aby bylo zajištěno účinné 
provádění nástroje, může být nezbytné 
poskytovat poradenskou podporu při 
přípravě, rozvoji a provádění projektů. 
Tato podpora by měla být poskytována 
prostřednictvím Poradenského centra 
InvestEU a financována ze zdrojů, které 
pocházejí z rozpočtu EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Jelikož účinnost tohoto nástroje 
závisí na správních kapacitách příjemců, 
Komise zajistí, aby projekty doprovázely 
snahy o modernizaci a digitalizaci veřejné 
správy a poskytování komunitních služeb, 
které v případě potřeby podpoří inovace, 
mj. prostřednictvím nástrojů politiky 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu s finančním nařízením a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/95, nařízením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a 
nařízením Rady (EU) 2017/1939 mají být 
finanční zájmy Unie chráněny 
prostřednictvím přiměřených opatření, 
včetně prevence, odhalování, nápravy a 
vyšetřování nesrovnalostí, včetně podvodů, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména v souladu s nařízením (Euratom, 
ES) č. 2185/96 a nařízením (EU, Euratom) 
č. 883/2013 může Evropský úřad pro boj 
proti podvodům (OLAF) provádět správní 
vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na 
místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k 
podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat trestné činy proti 
finančním zájmům Unie, jak je stanoveno 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1371. V souladu s finančním 
nařízením musí osoby nebo subjekty, 
kterým jsou poskytovány finanční 
prostředky Unie, plně spolupracovat na 
ochraně finančních zájmů Unie a udělit 
nezbytná práva a potřebný přístup Komisi, 
úřadu OLAF, úřadu EPPO v případě 
členských států účastnících se posílené 
spolupráce podle nařízení (EU) 2017/1939 
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) a 
zajistit, aby rovnocenná práva udělily i třetí 
osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie.

(19) V souladu s finančním nařízením a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/95, nařízením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a 
nařízením Rady (EU) 2017/1939 mají být 
finanční zájmy Unie chráněny 
prostřednictvím přiměřených opatření, 
včetně prevence, odhalování, nápravy a 
vyšetřování nesrovnalostí, včetně podvodů, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména v souladu s nařízením (Euratom, 
ES) č. 2185/96 a nařízením (EU, Euratom) 
č. 883/2013 může Evropský úřad pro boj 
proti podvodům (OLAF) provádět správní 
vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na 
místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k 
podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat trestné činy proti 
finančním zájmům Unie, jak je stanoveno 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1371. V souladu s finančním 
nařízením musí osoby nebo subjekty, 
kterým jsou poskytovány finanční 
prostředky Unie, plně spolupracovat na 
ochraně finančních zájmů Unie a udělit 
nezbytná práva a potřebný přístup Komisi, 
úřadu OLAF, úřadu EPPO v případě 
členských států účastnících se posílené 
spolupráce podle nařízení (EU) 2017/1939 
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) a 
zajistit, aby rovnocenná práva udělily i třetí 
osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie. U každého 
grantu přesahujícího částku 5 000 000 
EUR musí auditor Evropského účetního 
dvora dvakrát ročně zkontrolovat čerpání 
evropských fondů prostřednictvím 
kontroly dokumentů a kontroly na místě, 
na jejichž základě bude uděleno 
absolutorium za správu uvedených 
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finančních prostředků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Finanční podpora prostřednictvím 
tohoto nástroje by neměla být poskytována 
společnostem registrovaným v zemích, jež 
jsou uvedeny na unijním seznamu 
jurisdikcí nespolupracujících v daňové 
oblasti, pokud neprokáží, že 
zde vykonávají legitimní obchodní 
činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Za účelem doplnění a změny 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 SFEU, pokud jde o 
přenesení některých dalších úkolů 
souvisejících s prováděním na výkonné 
agentury a o změnu prvků obsažených v 
příloze II tohoto nařízení týkajících se 
klíčových ukazatelů výkonnosti. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti mohla vést odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a 
aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 

vypouští se
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interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu stanovení vhodného 
finančního rámce pro grantovou složku 
tohoto nástroje do 31. prosince 2024 by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci s cílem stanovit dostupné 
vnitrostátní příděly vyjádřené jako podíly 
celkového finančního krytí nástroje pro 
každý členský stát v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I nařízení [nařízení o 
FST]. Prováděcí pravomoci by měly být 
svěřeny bez postupu projednávání ve 
výborech, jelikož uvedené podíly jsou 
odvozeny přímo z použití předem 
stanovené metodiky výpočtu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu stanovení vhodného 
finančního rámce pro grantovou složku 
tohoto nástroje do 31. prosince 2024 by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci s cílem stanovit dostupné 
vnitrostátní příděly vyjádřené jako podíly 
celkového finančního krytí nástroje pro 
každý členský stát v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I nařízení [nařízení o 
FST]. Prováděcí pravomoci by měly být 
svěřeny bez postupu projednávání ve 
výborech, jelikož uvedené podíly jsou 
odvozeny přímo z použití předem 
stanovené metodiky výpočtu.

(21) V zájmu stanovení vhodného 
finančního rámce pro grantovou složku 
tohoto nástroje následně po víceletém 
finančním rámci pro období 2021 - 2027 
by měla být Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU s cílem stanovit dostupné 
vnitrostátní příděly vyjádřené jako podíly 
celkového finančního krytí nástroje pro 
každý členský stát v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I nařízení [nařízení o 
FST]. Prováděcí pravomoci by měly být 
svěřeny bez postupu projednávání ve 
výborech, jelikož uvedené podíly jsou 
odvozeny přímo z použití předem 
stanovené metodiky výpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Komise by měla Evropskému 
parlamentu a Radě každoročně podávat 
zprávy o provádění, dopadu a činnostech 
úvěrového nástroje pro veřejný sektor, a 
to s cílem zajistit řádnou demokratickou 
odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, řešením odpovídajících 
rozvojových potřeb, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to hlavně z toho důvodu, že 
podpora investic, které negenerují 
dostatečné toky vlastních příjmů a jsou 
přínosné pro území, která jsou přechodem 
na klimatickou neutralitu nejvíce 
postižena, je pro veřejné subjekty bez 
grantové podpory EU problematická, a 
dále z toho důvodu, že je zapotřebí 
soudržného prováděcího rámce v rámci 
přímého řízení. Jelikož uvedených 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 
uvedeného cíle,

(22) Cílem tohoto nařízení, a sice 
podpořit veřejné investice na územích, 
která jsou přechodem na klimatickou 
neutralitu nejvíce postižena, včetně 
bývalých těžebních oblastí a odlehlých 
území, je řešení odpovídajících 
rozvojových potřeb. V souladu se zásadou 
proporcionality toto nařízení nepřekračuje 
rámec toho, co je nezbytné k dosažení 
tohoto cíle.

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, řešením odpovídajících 
rozvojových potřeb, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to hlavně z toho důvodu, že 
podpora investic, které negenerují 
dostatečné toky vlastních příjmů a jsou 
přínosné pro území, která jsou přechodem 
na klimatickou neutralitu nejvíce postižena, 
je pro veřejné subjekty bez grantové 
podpory EU problematická, a dále z toho 

(22) Cílem tohoto nařízení je podpořit 
kulturu neudržitelně vysokých 
veřejných výdajů v EU.  Je to hlavně z 
toho důvodu, že podpora investic, které 
negenerují dostatečné toky vlastních 
příjmů a jsou přínosné pro území, která 
jsou přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, je pro veřejné subjekty 
bez grantové podpory EU problematická, a 
dále z toho důvodu, že je zapotřebí 
soudržného prováděcího rámce v rámci 
přímého řízení. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
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důvodu, že je zapotřebí soudržného 
prováděcího rámce v rámci přímého řízení. 
Jelikož uvedených 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 uvedeného cíle,

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je údajně nezbytné pro dosažení 
uvedeného cíle,

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, řešením odpovídajících 
rozvojových potřeb, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to hlavně z toho důvodu, že 
podpora investic, které negenerují 
dostatečné toky vlastních příjmů a jsou 
přínosné pro území, která jsou přechodem 
na klimatickou neutralitu nejvíce 
postižena, je pro veřejné subjekty bez 
grantové podpory EU problematická, a 
dále z toho důvodu, že je zapotřebí 
soudržného prováděcího rámce v rámci 
přímého řízení. Jelikož uvedených 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 uvedeného cíle,

(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, řešením odpovídajících 
rozvojových potřeb, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to hlavně z toho důvodu, že 
podpora investic, které negenerují 
dostatečné toky vlastních příjmů a jsou 
přínosné pro území, která jsou přechodem 
na klimaticky neutrální hospodářství v 
důsledku restriktivních hospodářských a 
rozpočtových politik EU nejvíce postižena, 
je pro veřejné subjekty problematická, a 
dále z toho důvodu, že je zapotřebí 
soudržného prováděcího rámce v rámci 
přímého řízení. Jelikož uvedených 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 toto 
nařízení nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

Or. en



PE657.150v01-00 76/151 AM\1212239CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 128
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, řešením odpovídajících 
rozvojových potřeb, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to hlavně z toho důvodu, že 
podpora investic, které negenerují 
dostatečné toky vlastních příjmů a jsou 
přínosné pro území, která jsou přechodem 
na klimatickou neutralitu nejvíce postižena, 
je pro veřejné subjekty bez grantové 
podpory EU problematická, a dále z toho 
důvodu, že je zapotřebí soudržného 
prováděcího rámce v rámci přímého řízení. 
Jelikož uvedených 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 uvedeného cíle,

(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu a 
oběhové hospodářství nejvíce postižena, 
řešením odpovídajících rozvojových 
potřeb, nemůže být uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států. Je to hlavně z 
toho důvodu, že podpora investic, které 
negenerují dostatečné toky vlastních 
příjmů a jsou přínosné pro území, která 
jsou přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, je pro veřejné subjekty 
bez grantové podpory EU problematická, a 
dále z toho důvodu, že je zapotřebí 
soudržného prováděcího rámce v rámci 
přímého řízení. Jelikož uvedených 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 toto 
nařízení nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, řešením odpovídajících 

(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, řešením odpovídajících 
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rozvojových potřeb, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to hlavně z toho důvodu, že 
podpora investic, které negenerují 
dostatečné toky vlastních příjmů a jsou 
přínosné pro území, která jsou přechodem 
na klimatickou neutralitu nejvíce postižena, 
je pro veřejné subjekty bez grantové 
podpory EU problematická, a dále z toho 
důvodu, že je zapotřebí soudržného 
prováděcího rámce v rámci přímého řízení. 
Jelikož uvedených 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 uvedeného cíle,

rozvojových potřeb, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to hlavně z toho důvodu, že 
podpora jen takových investic, které jsou 
přínosné pro území, která jsou přechodem 
na klimatickou neutralitu nejvíce postižena 
a negenerují dostatečné toky vlastních 
příjmů, je pro veřejné subjekty bez 
grantové podpory EU problematická, a 
dále z toho důvodu, že je zapotřebí 
soudržného prováděcího rámce v rámci 
přímého řízení. Jelikož uvedených 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 toto 
nařízení nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu k cílům 
Unie v oblasti klimatu a energetiky do 
roku 2030, jak stanoví nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU)…/…[kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima)], na klimaticky a 
uhlíkově neutrální ekonomiku v Unii do 
roku 2050.

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální oběhovou ekonomiku 
Unie nejpozději do roku 2050, v souladu s 
taxonomií EU a zásadou „významně 
nepoškozovat“. Žádné financování by 
nemělo být přiděleno na činnosti, které 
významně poškozují environmentální cíle 
stanovené v taxonomii EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050. Z tohoto nástroje mohou 
čerpat pouze členské státy, které usilují o 
dosažení cíle klimatické neutrality do roku 
2050 a dodržují základní hodnoty Unie, 
jako jsou zásady právního státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, jež byla určena v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o FST], 
která se potýkají se závažnými sociálními, 
environmentálními a ekonomickými 
problémy vznikajícími v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku Unie do roku 2050

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu k novým 
cílům Unie v oblasti klimatu a energetiky 
do roku 2030 a na klimaticky neutrální 
ekonomiku v Unii do roku 2040 či dříve.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která jsou definována v 
článku 7 nařízení [nařízení o FST].

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními, 
vzdělávacími, technickými, geografickými 
a ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie 
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roku 2050. nejpozději do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními, územními 
a ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
problémy vznikajícími v souvislosti s 
procesem přechodu na udržitelnější 
ekonomiku Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
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První článek – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními a 
ekonomickými problémy, včetně bývalých 
těžebních oblastí a odlehlých území, jako 
jsou ostrovy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z tohoto nástroje mohou čerpat pouze 
členské státy, které usilují o dosažení cíle 
klimatické neutrality do roku 2050 a 
dodržují základní hodnoty Unie včetně 
zásad právního státu. Dodržování zásad 
právního státu je zásadním předpokladem 
pro řádné finanční řízení a účinné 
využívání finančních prostředků EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „příjemcem“ právní subjekt 
veřejného sektoru usazený v členském státě 
jako veřejnoprávní subjekt nebo jako 
soukromoprávní subjekt, který byl pověřen 
výkonem veřejné služby, s nímž byla v 

2. „příjemcem“ právní subjekt 
veřejného sektoru usazený v členském státě 
jako veřejnoprávní subjekt nebo jako 
soukromoprávní subjekt, který byl pověřen 
výkonem veřejné služby, nebo státem 
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rámci nástroje podepsána grantová dohoda; vlastněný podnik či podnik vlastněný 
místním či regionálním orgánem, s nímž 
byla v rámci nástroje podepsána grantová 
dohoda;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „finančními partnery“ EIB, další 
mezinárodní finanční instituce, národní 
podpůrné banky a finanční instituce, s 
nimiž Komise podepisuje správní dohodu o 
spolupráci v rámci nástroje;

3. „finančními partnery“ EIB, další 
mezinárodní finanční instituce, včetně 
soukromých finančních institucí, národní 
podpůrné banky a finanční instituce, s 
nimiž Komise podepisuje správní dohodu o 
spolupráci v rámci nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projektem“ jakákoli akce, kterou 
Komise označila jako způsobilou, finančně 
a technicky nezávislou, která má předem 
stanovený cíl a období, během kterého 
musí být provedena a dokončena;

4. „projektem“ jakákoli akce, kterou 
Komise označila jako způsobilou, finančně 
a technicky nezávislou, která má předem 
stanovený cíl a období, během kterého 
musí být provedena a dokončena; projekty, 
které již byly zahájeny, ale nemohly být 
dokončeny z důvodu chybějících 
finančních zdrojů, mohou být rovněž 
způsobilé v rámci tohoto nástroje;

Or. en



PE657.150v01-00 84/151 AM\1212239CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o FST] a 
schválený Komisí;

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o FST] 
spolu s příslušnými místními a 
regionálními orgány dotčených území a v 
souladu se zásadou partnerství 
stanovenou v článku 6 nařízení (EU) ... / 
... [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a schválený Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o FST] a 
schválený Komisí;

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o FST] 
členskými státy spolu s příslušnými 
místními a regionálními orgány a 
zúčastněnými stranami po smysluplné 
konzultaci s dotčenými územími a 
schválený Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o FST] a 
schválený Komisí;

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o 
FST] příslušnými místními a regionálními 
orgány po konzultaci se sociálními 
partnery, regionální občanskou 
společností a zástupci soukromého 
sektoru a schválený Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o FST] a 
schválený Komisí;

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný spolu s 
příslušnými místními a regionálními 
orgány a zúčastněnými stranami 
dotčeného území v souladu s článkem 7 
nařízení [nařízení o FST] a schválený 
Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. zásadou „neškodit“ zdržet se 
„významného poškozování 
environmentálních cílů“, jak je 
definováno v článku 17 nařízení (EU) 
2020/852 [nařízení o taxonomii];
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „adicionalitou“ podpora projektů, 
které negenerují dostatečný tok 
vlastních zdrojů na pokrytí investičních 
nákladů, a proto by se jinak neuskutečnily 
ve stejném časovém rámci, a které 
přispívají k dosažení obecných cílů 
stanovených v článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. plánem transformace dosažení 
klimatické neutrality a dalších cílů v 
oblasti udržitelnosti v souladu s taxonomií 
EU a se zásadou „významně 
nepoškozovat“; pokrok je třeba měřit 
pomocí harmonizovaných ukazatelů 
udržitelnosti a časově omezených a 
vědecky podložených cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „adicionalitou“ podpora projektů, 
které negenerují dostatečný tok vlastních 
příjmů na pokrytí investičních nákladů a 
které přispívají k dosažení obecných cílů 
stanovených v článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST].

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST], a 
přispívat k cílům politiky EU, zejména k 
cílům Unie v oblasti klimatu a energetiky 
do roku 2030, jak je stanoveno v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
.../..., [kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima)], a k přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku v Unii do 
roku 2050, a to v souladu s cíli Pařížské 
dohody a v reakci na potřebu posílit 
konkurenceschopnost. To by mělo být v 
souladu s nařízením [nařízení o ochraně 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků, pokud jde o právní stát v 
členských státech].

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST].

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické a 
environmentální problémy, které vznikají 
v souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST], a 
přispívat k cílům politiky EU, zejména k 
novým cílům Unie v oblasti klimatu a 
energetiky do roku 2030 a přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku v Unii do 
roku 2040 nebo dříve, a to v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje OSN, Pařížské 
dohody a evropského pilíře sociálních 
práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST].

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST], a to v 
souladu s cíli Pařížské dohody a při 
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současném zajištění toho, aby 
transformace snížila nerovnosti, měla 
čistý účinek na zvýšení zaměstnanosti 
vytvářením nových kvalitních pracovních 
míst a byla spravedlivá a sociálně 
přijatelná pro všechny.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST].

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST] a 
současně zajistit, že nikdo nebude v 
důsledku transformace opomenut.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST].

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 
2050, ve prospěch území Unie určených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace vypracovaných členskými 
státy v souladu s článkem 7 nařízení 
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[nařízení o FST].

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST].

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na udržitelnější ekonomiku, ve prospěch 
území Unie určených v územních plánech 
spravedlivé transformace vypracovaných 
členskými státy v souladu s článkem 7 
nařízení [nařízení o FST].

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
nebyly financovány.

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které řeší 
ekonomické a sociální náklady přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku v Unii 
do roku 2050 a které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu 
Unie nezajistily financování projektů ve 
stejném rozsahu nebo ve stejné časové 
linii.
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
nebyly financovány.

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem nástroje je zvýšit 
investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
nebyly financovány.

2. Specifickým cílem nástroje je 
zlepšit kvalitu investic veřejného sektoru, 
které se zaměřují na rozvojové potřeby 
regionů určených v územních plánech 
spravedlivé transformace, a sice 
usnadněním financování projektů, u nichž 
se dostatečně prokázalo, že negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
nebyly financovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
nebyly financovány.

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace a na podporu regionální 
soudržnosti, a sice usnadněním 
financování projektů, které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
nebyly financovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
nebyly financovány.

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
se bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
neuskutečnily.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

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

3. Při naplňování specifického cíle 
uvedeného v odstavci 2 je cílem tohoto 
nařízení rovněž poskytovat poradenskou 
podporu při přípravě, rozvoji a provádění 
způsobilých projektů, kdykoli je to třeba. 
Tato poradenská podpora je poskytována v 
souladu s pravidly a metodami provádění 
pro Poradenské centrum InvestEU zřízené 
článkem [20] nařízení [nařízení o 
InvestEU].

3. Při naplňování specifického cíle 
uvedeného v odstavci 2 je cílem tohoto 
nařízení rovněž poskytovat poradenskou 
podporu při přípravě, rozvoji a provádění 
způsobilých projektů, kdykoli je to třeba, a 
to i ve fázi podání žádosti pro daný 
projekt. Tato poradenská podpora je 
poskytována v souladu s pravidly a 
metodami provádění pro Poradenské 
centrum InvestEU zřízené článkem [20] 
nařízení [nařízení o InvestEU].

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při naplňování specifického cíle 
uvedeného v odstavci 2 je cílem tohoto 
nařízení rovněž poskytovat poradenskou 
podporu při přípravě, rozvoji a provádění 
způsobilých projektů, kdykoli je to třeba. 
Tato poradenská podpora je poskytována v 
souladu s pravidly a metodami provádění 
pro Poradenské centrum InvestEU zřízené 
článkem [20] nařízení [nařízení o 
InvestEU].

3. Při naplňování specifického cíle 
uvedeného v odstavci 2 umožňuje toto 
nařízení rovněž poskytovat poradenskou 
podporu při přípravě, rozvoji a provádění 
způsobilých projektů, kdykoli je to třeba. 
Tato poradenská podpora je poskytována v 
souladu s pravidly a metodami provádění 
pro Poradenské centrum InvestEU zřízené 
článkem [20] nařízení [nařízení o 
InvestEU].

Or. en

Pozměňovací návrh 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny dodatečné zdroje 1. Aniž jsou dotčeny dodatečné zdroje 
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přidělené v rozpočtu Unie na období 2021–
2027, je grantová složka podpory 
poskytované v rámci tohoto nástroje 
financována:

přidělené v rozpočtu Unie na období 2021–
2027, je grantová složka podpory 
poskytované v rámci tohoto nástroje, 
včetně poradenské podpory při přípravě, 
rozvoji a provádění projektů, financována:

Or. en

Pozměňovací návrh 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zdroji z rozpočtu Unie ve výši 250 
000 000 EUR v běžných cenách a

a) zdroji z rozpočtu Unie ve výši 1 
525 000 000 EUR v běžných cenách a

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zdroji z rozpočtu Unie ve výši 250 
000 000 EUR v běžných cenách a

a) zdroji z rozpočtu Unie ve výši 300 
000 000 EUR v cenách roku 2018 a

Or. en

Pozměňovací návrh 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účelově vázanými příjmy 
uvedenými v odstavci 2 do maximální výše 

vypouští se
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1 275 000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účelově vázanými příjmy 
uvedenými v odstavci 2 do maximální výše 
1 275 000 000 EUR v běžných cenách.

b) účelově vázanými příjmy 
uvedenými v odstavci 2 do maximální 
výše 2 170 000 000 EUR v běžných 
cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Pedro Marques

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účelově vázanými příjmy 
uvedenými v odstavci 2 do maximální výše 
1 275 000 000 EUR v běžných cenách.

b) účelově vázanými příjmy 
uvedenými v odstavci 2 do maximální 
výše 2 550 000 000 EUR v běžných 
cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účelově vázanými příjmy 
uvedenými v odstavci 2 do maximální výše 

b) účelově vázanými příjmy 
uvedenými v odstavci 2 do maximální výše 
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1 275 000 000 EUR v běžných cenách. 1 275 000 000 EUR v cenách roku 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zdroje uvedené v odst. 1 písm. b) 
jsou pokrývány z prostředků vrácených z 
finančních nástrojů zřízených v rámci 
programů uvedených v příloze I tohoto 
nařízení do maximální výše 275 000 000 
EUR a z přebytku rezerv pro záruku EU 
zřízenou nařízením o EFSI do maximální 
výše 1 000 000 000 EUR.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zdroje uvedené v odst. 1 písm. b) 
jsou pokrývány z prostředků vrácených z 
finančních nástrojů zřízených v rámci 
programů uvedených v příloze I tohoto 
nařízení do maximální výše 275 000 000 
EUR a z přebytku rezerv pro záruku EU 
zřízenou nařízením o EFSI do maximální 
výše 1 000 000 000 EUR.

2. Zdroje uvedené v odst. 1 písm. b) 
jsou pokrývány z prostředků vrácených z 
finančních nástrojů zřízených v rámci 
programů uvedených v příloze I tohoto 
nařízení do maximální výše 1 
000 000 000 EUR a z přebytku rezerv pro 
záruku EU zřízenou nařízením o EFSI do 
maximální výše 1 700 000 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Pedro Marques
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zdroje uvedené v odst. 1 písm. b) 
jsou pokrývány z prostředků vrácených z 
finančních nástrojů zřízených v rámci 
programů uvedených v příloze I tohoto 
nařízení do maximální výše 275 000 000 
EUR a z přebytku rezerv pro záruku EU 
zřízenou nařízením o EFSI do maximální 
výše 1 000 000 000 EUR.

2. Zdroje uvedené v odst. 1 písm. b) 
jsou pokrývány z prostředků vrácených z 
finančních nástrojů zřízených v rámci 
programů uvedených v příloze I tohoto 
nařízení do maximální 
výše 550 000 000 EUR a z přebytku rezerv 
pro záruku EU zřízenou nařízením o EFSI 
do maximální výše 2 000 000 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zdroje uvedené v odstavci 1 mohou 
být doplněny finančními příspěvky 
členských států, třetích zemí a subjektů 
mimo Unii. Uvedené zdroje představují 
vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 
21 odst. 5 finančního nařízení.

3. Zdroje uvedené v odstavci 1 mohou 
být doplněny finančními příspěvky 
členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zdroje uvedené v odstavci 1 mohou 
být doplněny finančními příspěvky 
členských států, třetích zemí a subjektů 
mimo Unii. Uvedené zdroje představují 

3. Zdroje uvedené v odstavci 1 mohou 
být doplněny finančními příspěvky 
členských států. Uvedené zdroje 
představují vnější účelově vázané příjmy 
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vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 
21 odst. 5 finančního nařízení.

ve smyslu čl. 21 odst. 5 finančního 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 21 odst. 3 písm. f) 
finančního nařízení představují zdroje 
plynoucí z vrácených prostředků uvedené 
v odst. 1 písm. b) vnější účelově vázané 
příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 5 finančního 
nařízení. Odchylně od čl. 213 odst. 4 písm. 
a) finančního nařízení představují zdroje 
plynoucí z přebytku rezerv EFSI uvedené 
v odst. 1 písm. b) vnější účelově vázané 
příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 5 finančního 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 21 odst. 3 písm. f) 
finančního nařízení představují zdroje 
plynoucí z vrácených prostředků uvedené 
v odst. 1 písm. b) vnější účelově vázané 
příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 5 finančního 
nařízení. Odchylně od čl. 213 odst. 4 písm. 
a) finančního nařízení představují zdroje 
plynoucí z přebytku rezerv EFSI uvedené 
v odst. 1 písm. b) vnější účelově vázané 
příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 5 finančního 
nařízení.

4. V plném rozsahu je dodržován čl. 
21 odst. 3 písm. f) a čl. 213 odst. 4 
finančního nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částku do výše 2 % zdrojů 
uvedených v odstavci 1 lze použít na 
technickou a správní pomoc určenou na 
provádění nástroje, jako jsou přípravné, 
monitorovací, kontrolní, auditní a 
hodnoticí činnosti, včetně podnikových 
informačních a technologických systémů, a 
rovněž na správní výdaje a poplatky 
finančních partnerů.

5. Částku do výše 2 % zdrojů 
uvedených v odstavci 1 lze použít na 
technickou a správní pomoc určenou na 
provádění nástroje, jako jsou přípravné, 
monitorovací, kontrolní, auditní a 
hodnoticí činnosti, včetně podnikových 
informačních a technologických systémů, a 
rovněž na správní výdaje a poplatky 
finančních partnerů. Příjemcům, kteří mají 
nižší správní kapacity, pokud jde o 
technologické vybavení, personál a 
infrastrukturu, mohou být na požádání 
poskytnuty vyšší částky odborné a 
administrativní pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částku do výše 2 % zdrojů 
uvedených v odstavci 1 lze použít na 
technickou a správní pomoc určenou na 
provádění nástroje, jako jsou přípravné, 
monitorovací, kontrolní, auditní a 
hodnoticí činnosti, včetně podnikových 
informačních a technologických systémů, a 
rovněž na správní výdaje a poplatky 
finančních partnerů.

5. Částku do výše 2 % zdrojů 
uvedených v odstavci 1 lze použít na 
technickou a správní pomoc určenou na 
provádění nástroje, jako jsou přípravné, 
monitorovací, kontrolní, auditní, 
informační, komunikační, reklamní a 
hodnoticí činnosti, včetně podnikových 
informačních a technologických systémů, a 
rovněž na správní výdaje finančních 
partnerů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částku do výše 2 % zdrojů 
uvedených v odstavci 1 lze použít na 
technickou a správní pomoc určenou na 
provádění nástroje, jako jsou přípravné, 
monitorovací, kontrolní, auditní a 
hodnoticí činnosti, včetně podnikových 
informačních a technologických systémů, a 
rovněž na správní výdaje a poplatky 
finančních partnerů.

5. Částku do výše 1 % zdrojů 
uvedených v odstavci 1 lze použít na 
technickou a správní pomoc určenou na 
provádění nástroje, jako jsou přípravné, 
monitorovací, kontrolní, auditní a 
hodnoticí činnosti, včetně podnikových 
informačních a technologických systémů, a 
rovněž na správní výdaje a poplatky 
finančních partnerů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zdroje do výše 25 000 000 EUR 
zahrnuté ve zdrojích uvedených v odstavci 
1 se poskytují na činnosti uvedené v čl. 3 
odst. 3.

6. Zdroje do výše 50 000 000 EUR 
zahrnuté ve zdrojích uvedených v odstavci 
1 se poskytují na činnosti uvedené v čl. 3 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 4 a
Přístup ke zdrojům

1. Přístup k nástroji je podmíněn přijetím 
vnitrostátního cíle k dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050. Členským 
státům, které se dosud nezavázaly ke 
splnění vnitrostátního cíle klimatické 
neutrality, bude uvolněno pouze 50 % 
jejich národního přídělu a zbylých 50 % 
bude k dispozici poté, co uvedený cíl 
přijmou.
2. Přístup k nástroji je podmíněn 
respektováním právního státu, což je 
zásadně důležitým předpokladem řádného 
finančního řízení a efektivního 
financování EU, a také dodržováním 
lidských práv, včetně práv menšin, jako 
jsou práva osob LGBTI, která jsou v 
několika členských státech ohrožena v 
důsledku zákazu vstupu osobám LGBTI 
do některých oblastí.  Komise zamítne 
žádosti od místních orgánů, které přijaly 
prohlášení o zákazu vstupu osobám 
LGBTI na své území.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora Unie poskytovaná v rámci 
nástroje se poskytuje ve formě grantů v 
souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

1. Podpora Unie poskytovaná v rámci 
nástroje, na niž se vztahují vnitrostátní 
plány udržitelné transformace schválené 
Komisí, se poskytuje ve formě grantů v 
souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora Unie poskytovaná v rámci 
nástroje se provádí přímým řízením v 
souladu s finančním nařízením.

2. Podpora Unie poskytovaná v rámci 
nástroje se provádí v rámci sdíleného 
řízení s členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zajistí, aby byla na počátku 
výběrového procesu uspořádána účinná 
komunikační kampaň a aby informace o 
výzvách k předkládání návrhů byly přímo 
dostupné všem veřejným orgánům v celé 
EU. Rovněž by měly být aktivně šířeny 
informace o technické a administrativní 
podpoře poskytované žadatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených 
nejpozději 31. prosince 2024 nepřesáhne 
podpora Unie pro způsobilé projekty v 
členském státě vnitrostátní podíly 
stanovené v rozhodnutí, které má Komise 
přijmout podle odstavce 4.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených 
nejpozději 31. prosince 2024 nepřesáhne 
podpora Unie pro způsobilé projekty v 
členském státě vnitrostátní podíly 
stanovené v rozhodnutí, které má Komise 
přijmout podle odstavce 4.

2. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených 
nejpozději během trvání víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021-
2027 nepřesáhne podpora Unie pro 
způsobilé projekty v členském státě 
vnitrostátní podíly stanovené v rozhodnutí, 
které má Komise přijmout podle odstavce 
4.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených 
nejpozději 31. prosince 2024 nepřesáhne 
podpora Unie pro způsobilé projekty v 
členském státě vnitrostátní podíly 
stanovené v rozhodnutí, které má Komise 
přijmout podle odstavce 4.

2. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených 
nejpozději po víceletém finančním rámci 
(VFR) na období 2021-2027 nepřesáhne 
podpora Unie pro způsobilé projekty v 
členském státě vnitrostátní podíly 
stanovené v rozhodnutí, které má Komise 
přijmout podle odstavce 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 
udělování těchto grantů se zohlední 
potřeba zajistit předvídatelnost investic a 
podpora regionální konvergence.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 
udělování těchto grantů se zohlední potřeba 
zajistit předvídatelnost investic a podpora 
regionální konvergence.

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 
udělování těchto grantů se věnuje zvláštní 
pozornost méně rozvinutým regionům, jak 
je uvedeno v čl. [102 odst. 2] nařízení .../... 
[nové nařízení o společných 
ustanoveních] a zohlední se potřeba 
zajistit předvídatelnost investic a podporu 
regionální hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 
udělování těchto grantů se zohlední 
potřeba zajistit předvídatelnost investic a 
podpora regionální konvergence.

3. Podpora Unie pro způsobilé 
projekty je poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě, přičemž se zajistí 
předvídatelnost investic a použije přístup 
založený na proveditelnosti a snaze se 
vyhnout rizikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 
udělování těchto grantů se zohlední potřeba 
zajistit předvídatelnost investic a podpora 
regionální konvergence.

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů, přičemž 
musí být nicméně zajištěno spravedlivé 
územní pokrytí. Při udělování těchto 
grantů se zohlední potřeba zajistit 
předvídatelnost investic a podpora 
regionální konvergence.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 
udělování těchto grantů se zohlední potřeba 
zajistit předvídatelnost investic a podpora 
regionální konvergence.

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených po 
období uvedeném v odstavci 2 je podpora 
Unie pro způsobilé projekty poskytována 
bez předem přiděleného vnitrostátního 
podílu a na konkurenčním základě na 
úrovni Unie až do vyčerpání zbývajících 
zdrojů. Při udělování těchto grantů se 
zohlední potřeba zajistit předvídatelnost 
investic a podpora regionální konvergence 
a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 
udělování těchto grantů se zohlední potřeba 
zajistit předvídatelnost investic a podpora 
regionální konvergence.

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 
víceletého finančního rámce (VFR) na 
období 2021-2027 je podpora Unie pro 
způsobilé projekty poskytována bez 
předem přiděleného vnitrostátního podílu a 
na konkurenčním základě na úrovni Unie 
až do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 
udělování těchto grantů se zohlední potřeba 
zajistit předvídatelnost investic a podpora 
regionální konvergence.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí stanovící na 
základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] příslušné podíly 
pro každý členský stát formou 
procentního podílu celkových dostupných 
zdrojů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Na úvěrový nástroj pro veřejný sektor FST by se nemělo vztahovat žádné vyčleňování na 
zeměpisném základě.

Pozměňovací návrh 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí stanovící na 
základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] příslušné podíly 
pro každý členský stát formou procentního 
podílu celkových dostupných zdrojů.

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí stanovící na 
základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] a redistribučního 
faktoru zohledňujícího potřeby méně 
rozvinutých regionů, jak je uvedeno v čl. 
[102 odst. 2] nařízení .../... [nové nařízení 
o společných ustanoveních], příslušné 
podíly pro každý členský stát formou 
procentního podílu celkových dostupných 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí stanovící na 
základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] příslušné podíly 
pro každý členský stát formou procentního 
podílu celkových dostupných zdrojů.

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí stanovící na 
základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] příslušné podíly 
pro každý členský stát formou procentních 
podílů zdrojů uvedených v čl. 4 odst. 1 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí stanovící na 
základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] příslušné podíly 
pro každý členský stát formou procentního 
podílu celkových dostupných zdrojů.

4. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci rozhodnutí 
stanovící na základě metodiky uvedené v 
příloze I nařízení [nařízení o FST] 
příslušné podíly pro každý členský stát 
formou procentního podílu celkových 
dostupných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí stanovící na 
základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] příslušné podíly 
pro každý členský stát formou procentního 
podílu celkových dostupných zdrojů.

4. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci rozhodnutí 
stanovící na základě metodiky uvedené v 
příloze I nařízení [nařízení o FST] 
příslušné podíly pro každý členský stát 
formou procentního podílu celkových 
dostupných zdrojů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 202
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před prováděním nástroje finančním 
partnerem bude podepsána správní dohoda 
mezi Komisí a uvedeným finančním 
partnerem. Dohoda stanoví příslušná práva 
a povinnosti stran dohody, včetně pravidel 
týkajících se auditu a komunikace.

Před prováděním nástroje finančním 
partnerem bude podepsána správní dohoda 
mezi Komisí a uvedeným finančním 
partnerem. Dohoda stanoví příslušná práva 
a povinnosti stran dohody, včetně pravidel 
týkajících se povinného auditu a 
komunikace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu směrem k cílům Unie 
v oblasti klimatu a energetiky pro rok 
2030, jak jsou stanoveny v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU).../... 
[kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení 
(EU) 2018/1999 (evropský právní rámec 
pro klima)], a na klimaticky neutrální a 
uhlíkově neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050, jsou v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU).../... 
[nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování], a jsou přínosem 
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pro území určená v územním plánu 
spravedlivé transformace, i když se 
nerealizují na těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku v Unii nejpozději do roku 2050 
v souladu s cíli Pařížské dohody udržet 
nárůst globální teploty pod hranicí 1,5 °C 
a jsou přínosem pro území určená v 
územním plánu spravedlivé transformace, i 
když se nekonají na těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu k novým cílům Unie v 
oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 
a na klimaticky neutrální ekonomiku v 
Unii do roku 2040 či dříve a přispívají k 
cílům a potřebám území určených v 
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územním plánu spravedlivé transformace, i 
když se nekonají na těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty, jež jsou v souladu s 
taxonomií EU a zásadou „významně 
nepoškozovat“, dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
a oběhovou ekonomiku a jsou přínosem 
pro území určená v územním plánu 
spravedlivé transformace, i když se 
nekonají na těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku, zajišťují, že klimatická 
transformace proběhne spravedlivým 
způsobem, jenž nebude nikoho opomíjet, a 
jsou přínosem pro území určená v 
územním plánu spravedlivé transformace, i 
když se nekonají na těchto územích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 208
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty při řešení závažných 
sociálních, ekonomických nebo 
environmentálních problémů vznikajících v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku v Unii do 
roku 2050 prokazují měřitelný dopad a 
ukazatele výstupů a jsou přínosem pro 
území určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických, geografických, 
environmentálních, vzdělávacích nebo 
technických problémů vznikajících v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku a jsou 
přínosem pro území určená v územním 
plánu spravedlivé transformace, i když se 
nekonají na těchto územích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 210
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických, územních nebo 
environmentálních problémů vznikajících v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku a jsou 
přínosem pro území určená v územním 
plánu spravedlivé transformace, i když se 
nekonají na těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky 
neutrální ekonomiku a jsou přínosem pro 
území určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty dosahují měřitelného, 
podstatného a přiměřeně prokázaného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
negativních dopadů procesu přechodu na 
udržitelnější ekonomiku a jsou přínosem 
pro území určená v územním plánu 
spravedlivé transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) projekty jsou v souladu s kritérii 
stanovenými v nařízení (EU) 2020/852 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic [nařízení o taxonomii];

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) projekty přispívají k ekologické 
transformaci a jsou v souladu s cíli Unie v 
oblasti životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekty nedostávají podporu v 
rámci jiných programů Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekty nedostávají podporu v 
rámci jiných programů Unie;

b) projekty významně nepoškozují 
žádný z environmentálních cílů 
stanovených v taxonomii EU ani 
nedostávají podporu v rámci jiných 
programů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekty nedostávají podporu v 
rámci jiných programů Unie;

b) projekty nedostávají podporu v 
rámci jiných programů Unie na tytéž 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
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Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) projekty, jež přímo či nepřímo 
podporují investice související s produkcí, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do projektu jsou zapojeni jen 
subdodavatelé z členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) projekty dostávají úvěr od 
finančního partnera v rámci nástroje a

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Hélène Laporte

Návrh nařízení



AM\1212239CS.docx 117/151 PE657.150v01-00

CS

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů, které by bez podpory 
Unie umožnily jejich financování.

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů, které by bez podpory 
Unie umožnily jejich financování, což 
potvrzuje průměrný výsledek hodnocení 
provedeného dvěma nezávislými 
auditorskými společnostmi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů, které by bez podpory 
Unie umožnily jejich financování.

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů a nezajistily by 
financování projektu ve stejném rozsahu 
nebo ve stejné časové linii bez prvku 
grantové podpory z rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů, které by bez podpory 
Unie umožnily jejich financování.

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů k řešení výzev spojených s 
transformací, které by bez podpory Unie 
umožnily jejich financování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů, které by bez podpory 
Unie umožnily jejich financování.

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů a bez podpory Unie by 
nebyly realizovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) odchylně od odst. 1 písm. b) se 
může projektům, které dostávají podporu 
Unie v rámci nástroje, poskytnout rovněž 
poradenská a technická podpora pro 
jejich přípravu, rozvoj nebo provádění z 
jiných programů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) projekt řeší ekonomické a sociální 
náklady přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku v Unii do roku 2050 a jeho 
cílem je zajistit finanční životaschopnost 
po celou dobu trvání projektu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) projekty byly předmětem posouzení 
dopadu na rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

projekty podporované úvěry poskytnutými 
EIB a jiným finančním partnerem v rámci 
tohoto nástroje, které splňují kritéria 
způsobilosti podle odstavce 1, jsou 
osvobozeny od výpočtu schodku a 
zadlužení členského státu, jak je 
stanoveno v Paktu o stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
stanoví pokyny pro provádění posouzení 
dopadů uvedeného v odst. 1 písm. da) a 
pro upřesnění obsahu a formátu 
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poskytovaných informací a údajů. Tyto 
pokyny budou vypracovány ve spolupráci 
s prováděcími partnery a po konzultaci s 
příslušnými odborníky a zúčastněnými 
stranami, zejména vnitrostátními 
ženskými organizacemi z členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 a
Vyloučené činnosti

Z oblasti podpory Unie v rámci tohoto 
nástroje jsou vyloučeny tyto činnosti:
a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu, jejich údržba, úprava nebo 
výstavba a nakládání s jaderným odpadem 
a jeho ukládání;
b) výroba, zpracování, distribuce a 
uvádění tabáku a tabákových výrobků na 
trh;
c ) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním fosilních paliv;
d) investice do letištní a dálniční 
infrastruktury;
e) projekty, které jsou v rozporu s 
dosažením cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí nebo které nejsou 
slučitelné se zásadou „neškodit“ 
stanovenou v nařízení (EU) 2020/852 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelného 
investování [nařízení o taxonomii], nebo 
jakékoli další investice, které by bránily 
vývoji a zavádění nízkouhlíkových 
alternativ nebo které by vedly k závislosti 
na jednom poskytovateli (tzv. „lock-in 
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effect“).

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Esther de Lange

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 a
Komise přijme seznam vyloučených 
investic, které jsou v rozporu s cíli 
stanovenými v Pařížské dohodě a Zelené 
dohodě a nejsou v souladu s politikou EIB 
v oblasti financování energetiky, a které 
tudíž neobdrží podporu Unie z tohoto 
nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na kritéria stanovená v článku 
197 finančního nařízení jsou k podání 
žádosti coby potenciální příjemci podle 
tohoto nařízení způsobilé pouze právní 
subjekty veřejného sektoru usazené v 
členském státě jako veřejnoprávní subjekt 
nebo jako soukromoprávní subjekt, který 
byl pověřen výkonem veřejné služby.

Bez ohledu na kritéria stanovená v článku 
197 finančního nařízení jsou k podání 
žádosti coby potenciální příjemci podle 
tohoto nařízení způsobilé pouze právní 
subjekty veřejného sektoru usazené v 
členském státě jako veřejnoprávní subjekt 
nebo jako soukromoprávní subjekt, který 
byl pověřen výkonem veřejné služby s 
prokázaným veřejným zájmem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 233
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Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 20 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 
20 % částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem. U projektů v nejvzdálenějších 
regionech vymezených v článku 349 
SFEU nepřekročí výše grantu 25 % částky 
půjčky poskytnuté finančním partnerem.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 20 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

2. Částka grantu nepřesáhne 10 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 15 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

Or. en
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Odůvodnění

Jelikož se jedná především o úvěrový nástroj, měla by být výše grantů omezena.

Pozměňovací návrh 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 20 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

2. Částka grantu nepřesáhne 5 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 
7,5 % částky úvěru poskytnutého 
finančním partnerem.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 20 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 25 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 20 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

2. Částka grantu nepřesáhne 25 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 30 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 20 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. U 
projektů konajících se na územích v 
regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele nepřesahuje 75 % průměru HDP 
EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] 
nařízení [nové nařízení o společných 
ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 30 
% částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě důvodů uvedených v čl. 131 
odst. 4 finančního nařízení a po konzultaci 
s finančním partnerem může být částka 
grantu snížena nebo může být grantová 
dohoda ukončena, jestliže do dvou let ode 
dne podpisu grantové dohody nebyla 
podepsána z ekonomického hlediska 
nejvýznamnější veřejná zakázka na 
dodávky, stavební práce nebo služby, v 
případech, kdy je uzavření takové zakázky 
předpokládáno v grantové dohodě.

1. Kromě důvodů uvedených v čl. 131 
odst. 4 finančního nařízení a po konzultaci 
s finančním partnerem je částka grantu 
snížena nebo může být grantová dohoda 
ukončena, jestliže do dvou let ode dne 
podpisu grantové dohody nebyla 
podepsána z ekonomického hlediska 
nejvýznamnější veřejná zakázka na 
dodávky, stavební práce nebo služby, v 
případech, kdy je uzavření takové zakázky 
předpokládáno v grantové dohodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě důvodů uvedených v čl. 131 
odst. 4 finančního nařízení a po konzultaci 
s finančním partnerem může být částka 
grantu snížena nebo může být grantová 
dohoda ukončena, jestliže do dvou let ode 
dne podpisu grantové dohody nebyla 
podepsána z ekonomického hlediska 
nejvýznamnější veřejná zakázka na 
dodávky, stavební práce nebo služby, v 
případech, kdy je uzavření takové zakázky 
předpokládáno v grantové dohodě.

1. Kromě důvodů uvedených v čl. 131 
odst. 4 finančního nařízení a po konzultaci 
s finančním partnerem může být částka 
grantu snížena nebo může být grantová 
dohoda ukončena, jestliže do jednoho roku 
ode dne podpisu grantové dohody nebyla 
podepsána z ekonomického hlediska 
nejvýznamnější veřejná zakázka na 
dodávky, stavební práce nebo služby, v 
případech, kdy je uzavření takové zakázky 
předpokládáno v grantové dohodě.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 11 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě podvodu nebo porušení 
požadavků článku 8 bude vráceno 110 % 
grantu.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takových případech a po konzultaci s 
finančním partnerem může být částka 
grantu snížena nebo může být grantová 
dohoda ukončena a jakékoli vyplacené 
částky mohou být získány zpět v souladu s 
podmínkami stanovenými v grantové 
dohodě.

V takových případech a po konzultaci s 
finančním partnerem je částka grantu 
snížena nebo může být grantová dohoda 
ukončena a jakékoli vyplacené částky 
mohou být získány zpět v souladu s 
podmínkami stanovenými v grantové 
dohodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poradenská podpora podle tohoto 
nařízení je prováděna v rámci nepřímého 
řízení v souladu s pravidly a metodami 
provádění pro Poradenské centrum 
InvestEU zřízené článkem [20] nařízení 
[nařízení o InvestEU].

1. Poradenská podpora podle tohoto 
nařízení je prováděna v rámci nepřímého 
řízení v souladu s pravidly a metodami 
provádění pro Poradenské centrum 
InvestEU zřízené článkem [20] nařízení 
[nařízení o InvestEU]. Aby bylo zajištěno, 
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že tato platforma bude v rámci své správy 
poskytovat rychlou a přímou podporu, 
bude mít podobu jednotného kontaktního 
místa.

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poradenská podpora podle tohoto 
nařízení je prováděna v rámci nepřímého 
řízení v souladu s pravidly a metodami 
provádění pro Poradenské centrum 
InvestEU zřízené článkem [20] nařízení 
[nařízení o InvestEU].

1. Poradenská podpora podle tohoto 
nařízení je prováděna v rámci nepřímého 
řízení, které bude plně transparentní a 
bude umožňovat veřejnou kontrolu, v 
souladu s pravidly a metodami provádění 
pro Poradenské centrum InvestEU zřízené 
článkem [20] nařízení [nařízení o 
InvestEU].

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K získání poradenské podpory jsou 
způsobilé činnosti nezbytné pro podporu 
přípravy, rozvoje a provádění projektů.

2. K získání poradenské podpory jsou 
způsobilé činnosti nezbytné pro podporu 
přípravy, rozvoje a provádění projektů. 
Projekty financované v rámci tohoto 
nástroje mohou v případě potřeby těžit z 
podpory poradenské a technické pomoci z 
jiných programů Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K získání poradenské podpory jsou 
způsobilé činnosti nezbytné pro podporu 
přípravy, rozvoje a provádění projektů.

2. K získání poradenské podpory jsou 
způsobilé činnosti nezbytné pro podporu 
přípravy, rozvoje a provádění projektů, 
které jsou financovány v souladu s 
článkem 4 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu s 
článkem 110 finančního nařízení. Pracovní 
programy stanoví vnitrostátní podíly 
zdrojů, včetně případných dodatečných 
zdrojů, pro každý členský stát v souladu s 
čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu s 
článkem 110 finančního nařízení. Pracovní 
programy stanoví vnitrostátní podíly 
zdrojů, včetně případných dodatečných 
zdrojů, pro každý členský stát v souladu s 
čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení. 
Pracovní programy stanoví kritéria 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
a podmínky výběru. Tato kritéria pro 
udělení mohou zahrnovat příslušná 
kritéria stanovená v nařízení (EU) ... / ... 
[nařízení o vytvoření rámce pro 
usnadnění udržitelných investic]. Tyto 
podmínky způsobilosti a kritéria pro 
udělení grantu by měly zohledňovat 
relevanci projektu v souvislosti s 
rozvojovými potřebami popsanými v 
územních plánech spravedlivé 
transformace, celkovými cíli podpory 
regionální a územní konvergence a 
řešením hospodářských a sociálních 
nákladů přechodu na klimaticky neutrální 
hospodářství v Unii do roku 2050 při 
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současném zajištění toho, aby nikdo nebyl 
opomenut, a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu s 
článkem 110 finančního nařízení. Pracovní 
programy stanoví vnitrostátní podíly 
zdrojů, včetně případných dodatečných 
zdrojů, pro každý členský stát v souladu s 
čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu s 
článkem 110 finančního nařízení. Pracovní 
programy stanoví podmínky způsobilosti a 
kritéria pro udělení grantu, kterými se 
bude výběr řídit. Tato kritéria pro udělení 
mohou zahrnovat příslušná kritéria 
stanovená v nařízení (EU) ... (nařízení o 
vytvoření rámce pro usnadnění 
udržitelných investic), schopnost projektu 
plnit cíle a potřeby uvedené v územních 
plánech spravedlivé transformace, 
přispívat k zajištění toho, aby bylo 
přechodu na klimatickou neutralitu 
dosaženo spravedlivým způsobem, při 
němž nikdo není opomíjen, a plnit celkový 
cíl spočívající v podpoře regionální a 
územní konvergence, a dále příspěvek 
grantu k cenové dostupnosti projektů. 
Komise zajistí, aby se v pracovním 
programu přihlíželo k rovnosti mezi muži 
a ženami a k začlenění genderového 
hlediska. Pracovní programy stanoví 
vnitrostátní podíly zdrojů, včetně 
případných dodatečných zdrojů, pro každý 
členský stát v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 6 
odst. 2 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
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Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu 
s článkem 110 finančního nařízení. 
Pracovní programy stanoví vnitrostátní 
podíly zdrojů, včetně případných 
dodatečných zdrojů, pro každý členský stát 
v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 
tohoto nařízení.

Komise přijme v souladu s článkem 17 
akty v přenesené pravomoci s cílem zřídit 
pracovní programy v souladu s článkem 
110 finančního nařízení. Pracovní 
programy stanoví vnitrostátní podíly 
zdrojů, včetně případných dodatečných 
zdrojů, pro každý členský stát v souladu s 
čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení. 
Pracovní programy stanoví kritéria a 
podmínky pro výběr projektů a, v případě, 
že poptávka převyšuje finanční zdroje v 
rámci vnitrostátních přídělů, pro jejich 
prioritizaci, a to při zohlednění 
příslušných kritérií uvedených v nařízení 
(EU) .../... [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování], 
schopnosti projektu plnit cíle a potřeby 
stanovené v územních plánech spravedlivé 
transformace, příspěvku k přechodu na 
klimatickou neutralitu, nákladové 
efektivnosti projektu, celkového cíle 
podpory regionální a územní konvergence 
a příspěvku grantu k životaschopnosti 
projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu 
s článkem 110 finančního nařízení. 
Pracovní programy stanoví vnitrostátní 
podíly zdrojů, včetně případných 

Komise přijme v souladu s článkem 17 
akty v přenesené pravomoci s cílem zřídit 
pracovní programy v souladu s článkem 
110 finančního nařízení. Pracovní 
programy stanoví kritéria a podmínky pro 



AM\1212239CS.docx 131/151 PE657.150v01-00

CS

dodatečných zdrojů, pro každý členský 
stát v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 
tohoto nařízení.

výběr a prioritizaci projektů, přičemž 
zohlední příslušná kritéria uvedená v 
nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce 
pro usnadnění udržitelného 
investování [nařízení o taxonomii], 
schopnost projektu plnit cíle a potřeby 
stanovené v územních plánech spravedlivé 
transformace, příspěvek k přechodu na 
klimatickou 
neutralitu, přijetí důvěryhodného plánu 
dekarbonizace subjekty veřejného sektoru 
požadujícími financování, včetně termínů 
postupného ukončení používání fosilních 
paliv v časovém rámci slučitelném s cíli 
Pařížské dohody, a celkového cíle podpory 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a příspěvek grantu k 
životaschopnosti projektů.

Or. en

Odůvodnění

Přijetí plánu dekarbonizace subjektem veřejného sektoru žádajícím o podporu v rámci tohoto 
nástroje by mělo být rovněž zohledněno v kritériích pro výběr projektu.

Pozměňovací návrh 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu s 
článkem 110 finančního nařízení. Pracovní 
programy stanoví vnitrostátní podíly 
zdrojů, včetně případných dodatečných 
zdrojů, pro každý členský stát v souladu s 
čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
ročních pracovních programů zřízených v 
souladu s článkem 110 finančního nařízení. 
Pracovní programy přijme Komise 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci. Tyto akty v přenesené 
pravomoci se přijímají v souladu s 
článkem 17 tohoto nařízení. Pracovní 
programy stanoví výzvy k podávání 
návrhů včetně možnosti přidělení 
prostředků na závazky související se všemi 
vnitrostátními podíly do 31. prosince 
2024. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 252
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu 
s článkem 110 finančního nařízení. 
Pracovní programy stanoví vnitrostátní 
podíly zdrojů, včetně případných 
dodatečných zdrojů, pro každý členský 
stát v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 
tohoto nařízení.

Aby mohl být nástroj prováděn, přijme 
Komise v souladu s článkem 17 akty v 
přenesené pravomoci s cílem zřídit 
pracovní programy v souladu s článkem 
110 finančního nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že finanční prostředky programu jsou vynakládány co nejefektivněji, 
nemělo by docházet k žádnému vnitrostátnímu vyčleňování prostředků. V zájmu řádné 
demokratické kontroly by pracovní programy měly být zřízeny prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 a
Výběr jiných finančních partnerů než EIB
Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 17 tohoto 
nařízení s cílem stanovit podrobnosti 
podmínek způsobilosti a výběrových řízení 
pro jiné finanční partnery než EIB. 
Podmínky způsobilosti pro jiné finanční 
partnery než EIB odrážejí cíle nástroje. 
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Při výběru finančních partnerů zohlední 
Komise zejména jejich schopnost:
a) zajistit, aby jejich úvěrová politika a 
standardy v oblasti energetiky byly 
přinejmenším stejně přísné jako politika a 
standardy uplatňované EIB;
b) maximalizovat přínos záruky EU 
prostřednictvím vlastních zdrojů;
c) zajistit přiměřenou zeměpisnou 
diverzifikaci nástroje a umožnit 
financování menších projektů;
d) důkladně plnit požadavky stanovené v 
čl. 155 odst. 2 a čl. 155 odst. 3 finančního 
nařízení v souvislosti s vyhýbáním se 
daním, daňovými podvody, daňovými 
úniky, praním peněz, financováním 
terorismu a nespolupracujícími 
jurisdikcemi;
e) zajistit transparentnost a přístup 
veřejnosti k informacím týkajícím se 
každého projektu;
f) zajistit soulad své úvěrové politiky s 
novými cíli Unie v oblasti klimatu a 
energetiky do roku 2030, s cílem 
klimaticky neutrální ekonomiky v Unii do 
roku 2040 a se závazky EU vyplývajícími z 
Pařížské dohody;
g) začlenit analýzu environmentálních, 
klimatických, sociálních a správních 
faktorů do výběru a hodnocení projektů.
Komise výsledky výběru zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění písmene a) o rovnocennosti se standardy EIB ve srovnání se seznamem v návrhu 
zprávy.

Pozměňovací návrh 254
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 a
Účast jiných finančních partnerů než EIB
Způsobilými k provádění nástroje by měli 
být i jiní finanční partneři než EIB, kteří 
úspěšně prošli postupem posuzování pilířů 
stanoveným v článku 154 finančního 
nařízení.
Jiní finanční partneři než EIB informují 
Komisi o svém úmyslu realizovat 
úvěrovou složku nástroje. Finanční 
partneři prokáží zejména svou schopnost:
a) maximalizovat přínos úvěrové složky 
EU prostřednictvím vlastních zdrojů;
b) zajistit přiměřenou zeměpisnou 
diverzifikaci nástroje a umožnit 
financování menších projektů;
c) zajistit transparentnost a přístup 
veřejnosti k informacím týkajícím se 
každého projektu;
O případné účasti jiných finančních 
partnerů na nástroji informuje Komise 
Radu a Evropský parlament.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Klíčové ukazatele výkonnosti pro 
monitorování provádění a pokroku nástroje 
při dosahování cílů stanovených v článku 3 
jdou uvedeny v příloze II.

1. Klíčové ukazatele výkonnosti a 
udržitelnosti pro monitorování provádění a 
pokroku nástroje při dosahování klimatické 
neutrality a dalších environmentálních 
cílů Unie, souladu se zásadou „významně 
nepoškozovat“ a cílů stanovených v článku 
3 jdou uvedeny v příloze II.

Or. en
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Pozměňovací návrh 256
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje týkající se ukazatelů 
uvedených v odstavci 1 byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Příjemci ve spolupráci s finančními 
partnery poskytnou Komisi údaje týkající 
se těchto ukazatelů.

2. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje týkající se ukazatelů 
udržitelnosti a dalších klíčových ukazatelů 
výkonnosti uvedených v odstavci 1 byly 
shromažďovány účinně, efektivně, včas, 
spolehlivě a nezávisle. Příjemci ve 
spolupráci s finančními partnery poskytnou 
Komisi údaje týkající se těchto ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise podává každoročně zprávy 
o provádění nástroje v souladu s článkem 
250 finančního nařízení. V této zprávě se 
uvedou informace o výsledcích a 
dopadech nástroje s ohledem na jeho cíle 
a ukazatele výkonnosti, zejména jeho 
příspěvek k řešení potřeb spojených s 
transformací a k cílům EU v oblasti 
udržitelnosti, včetně jeho dopadu na 
klima, životní prostředí, sociální oblast a 
rovnost žen a mužů. Finanční partneři a 
příjemci poskytnou každoročně za tímto 
účelem veškeré nezbytné informace a 
údaje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příjemci by měli průběžně sledovat 
ukazatele výstupů v souladu s čl. 8 písm. 
a) a měli by Komisi pravidelně podávat 
zprávy o pokroku směrem k dosažení 
takovýchto výstupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Projekty financované v rámci 
tohoto nástroje se prověřují, aby se 
stanovilo, zda mají environmentální, 
klimatický, sociální či genderový dopad. 
Pokud mají uvedené projekty takový 
dopad, podléhají mechanismu ověřování 
udržitelnosti s cílem minimalizovat 
negativní dopady a maximalizovat přínosy 
týkající se klimatu, životního prostředí a 
sociálních dimenzí a také rovnosti žen a 
mužů, v souladu s cíli EU v oblasti 
udržitelnosti, na základě pokynů, jež by 
měla Komise vyvinout v rámci programu 
InvestEU. Hospodářské subjekty žádající 
o financování poskytnou za tímto účelem 
adekvátní informace podle pokynů 
Komise. Z prověření se vyloučí malé 
projekty do určité velikosti stanovené v 
pokynech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení provádění nástroje a 
jeho kapacity dosáhnout cílů stanovených v 
článku 3 se provádí dostatečně včas tak, 
aby je bylo možné promítnout do 
rozhodovacího procesu.

1. Hodnocení provádění nástroje a 
jeho kapacity dosáhnout cílů stanovených v 
článku 3 se provádí dostatečně včas a 
nejpozději ve lhůtě osmnácti měsíců od 
plnění smlouvy tak, aby je bylo možné 
promítnout do rozhodovacího procesu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení nástroje se 
provede do 30. června 2025; očekává se, 
že k tomuto datu budou k dispozici 
dostatečné informace o provádění nástroje. 
Hodnocení zejména doloží, jak podpora 
Unie poskytovaná v rámci nástroje přispívá 
k řešení potřeb území provádějících 
územní plány spravedlivé transformace.

2. Průběžné hodnocení nástroje se 
provede do 1. ledna 2024 a bude 
předloženo Evropskému parlamentu a 
Radě; očekává se, že k tomuto datu budou 
k dispozici dostatečné informace o 
provádění nástroje. Hodnocení zejména 
doloží, jak podpora Unie poskytovaná v 
rámci nástroje přispívá k řešení potřeb 
území provádějících územní plány 
spravedlivé transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Průběžné hodnocení nástroje se 
provede do 30. června 2025; očekává se, že 
k tomuto datu budou k dispozici dostatečné 
informace o provádění nástroje. Hodnocení 
zejména doloží, jak podpora Unie 
poskytovaná v rámci nástroje přispívá k 
řešení potřeb území provádějících územní 
plány spravedlivé transformace.

2. Průběžné hodnocení nástroje se 
provede do 30. června 2023; očekává se, že 
k tomuto datu budou k dispozici dostatečné 
informace o provádění nástroje. Hodnocení 
zejména doloží, jak podpora Unie 
poskytovaná v rámci nástroje přispívá k 
řešení potřeb území provádějících územní 
plány spravedlivé transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení nástroje se 
provede do 30. června 2025; očekává se, že 
k tomuto datu budou k dispozici dostatečné 
informace o provádění nástroje. Hodnocení 
zejména doloží, jak podpora Unie 
poskytovaná v rámci nástroje přispívá k 
řešení potřeb území provádějících územní 
plány spravedlivé transformace.

2. Průběžné hodnocení nástroje se 
provede do 30. června 2024; očekává se, že 
k tomuto datu budou k dispozici dostatečné 
informace o provádění nástroje. Hodnocení 
zejména doloží, jak podpora Unie 
poskytovaná v rámci nástroje přispívá k 
řešení potřeb území provádějících územní 
plány spravedlivé transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na konci prováděcího období a 
nejpozději do 31. prosince 2031 se 
vypracuje závěrečná hodnotící zpráva o 
výsledcích a dlouhodobém dopadu 
nástroje.

3. Na konci prováděcího období a 
nejpozději do 31. prosince 2031 se 
vypracuje závěrečná hodnotící zpráva o 
výsledcích a dlouhodobém dopadu nástroje 
a Komise ji předloží Parlamentu a Radě. 
K tomuto hodnocení přispějí příjemci a 
finanční partneři, kteří Komisi poskytnou 
veškeré příslušné informace nezbytné k 
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tomu, aby mohla toto hodnocení provést.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na konci prováděcího období a 
nejpozději do 31. prosince 2031 se 
vypracuje závěrečná hodnotící zpráva o 
výsledcích a dlouhodobém dopadu 
nástroje.

3. Na konci prováděcího období a 
nejpozději do 31. prosince 2031 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
závěrečnou hodnotící zprávu o výsledcích 
a dlouhodobém dopadu nástroje. Finanční 
partneři a příjemci poskytnou Komisi 
veškeré dokumenty a informace nezbytné 
k tomu, aby mohla toto hodnocení 
provést.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) při průběžném i konečném 
hodnocení se také posoudí příspěvek k 
dosažení cílů Unie v oblasti klimatu a 
energetiky do roku 2030, stanovených v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) .../..., [kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima)], a příspěvek ke splnění 
vnitrostátního cíle zaměřeného na 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2050

Or. en
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Pozměňovací návrh 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Součástí hodnocení bude 
posouzení toho, jak nástroj přispívá k 
plnění cílů evropského sociálního pilíře a 
cílů Unie v oblasti udržitelnost, zejména 
cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030 a přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku v Unii do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Audity týkající se využití podpory 
Unie poskytované v rámci nástroje 
prováděné osobami nebo subjekty včetně 
těch, jež nebyly pověřeny orgány či 
institucemi Unie, jsou základem celkové 
jistoty podle článku 127 finančního 
nařízení.

1. Audity týkající se využití podpory 
Unie poskytované v rámci nástroje provádí 
Účetní dvůr v souladu s článkem 287 
SFEU. Účetní dvůr vydá zvláštní zprávu o 
provádění nástroje, jakmile míra 
provádění financovaných projektů 
dosáhne alespoň 60 %, avšak ne později 
než pět let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Audity týkající se využití podpory 
Unie poskytované v rámci nástroje 
prováděné osobami nebo subjekty včetně 
těch, jež nebyly pověřeny orgány či 
institucemi Unie, jsou základem celkové 
jistoty podle článku 127 finančního 
nařízení.

1. Audity týkající se využití podpory 
Unie poskytované v rámci nástroje 
prováděné osobami nebo subjekty včetně 
těch, jež nebyly pověřeny orgány či 
institucemi Unie, jsou základem celkové 
jistoty podle článku 127 finančního 
nařízení a zajistí dodržení cílů taxonomie 
a zásady „významně nepoškozovat“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční partneři poskytnou Komisi 
a všem určeným auditorům veškeré 
dostupné dokumenty, které jsou nezbytné k 
tomu, aby tyto orgány mohly plnit své 
povinnosti.

2. Finanční partneři poskytnou Komisi 
a všem určeným auditorům veškeré 
dostupné dokumenty související s 
podporou Unie, které jsou nezbytné k 
tomu, aby tyto orgány mohly plnit své 
povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 14 je Komisi 
svěřena do 31. prosince 2028.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 13 a 14 je 
Komisi svěřena do 31. prosince 2028.

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci a finanční partneři zajistí 
viditelnost podpory Unie poskytované v 
rámci nástroje, zejména při propagaci 
projektů a jejich výsledků, poskytováním 
relevantních informací různým cílovým 
skupinám včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci a finanční partneři zajistí 
na nejvyšší možné úrovni viditelnost a 
podrobnosti podpory Unie poskytované v 
rámci nástroje, zejména při propagaci 
projektů a jejich výsledků, poskytováním 
relevantních informací různým cílovým 
skupinám včetně veřejných i soukromých 
médií, sociálních partnerů a veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci a finanční partneři zajistí 
viditelnost podpory Unie poskytované v 
rámci nástroje, zejména při propagaci 
projektů a jejich výsledků, poskytováním 
relevantních informací různým cílovým 
skupinám včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci a finanční partneři zajistí 
viditelnost podpory Unie poskytované v 
rámci nástroje, zejména při propagaci 
projektů a jejich výsledků, poskytováním 
relevantních informací různým cílovým 
skupinám včetně médií a veřejnosti a tím, 
že informace o povaze financovaných 
projektů a přidělené částce zveřejní na 
svých internetových stránkách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Finanční partneři zveřejní veškeré 
relevantní informace o každém 
zamítnutém nebo financovaném projektu 
a zpřístupní je veřejnosti na svých 
internetových stránkách.
Informace, které mají být veřejně 
přístupné podle první věty, nebudou 
obsahovat obchodně citlivé informace ani 
osobní údaje, které nesmí být 
zveřejňovány podle pravidel Unie na 
ochranu osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Finanční partneři dle potřeby po 
podpisu příslušné půjčky nebo režimu 
půjčky zveřejní veškeré relevantní 
informace o každém financovaném 
projektu a zpřístupní je veřejnosti na 
svých internetových stránkách. Takovéto 
informace, které mají být veřejně 
přístupné, nebudou obsahovat obchodně 
citlivé informace a nebudou v rozporu s 
pravidly Unie o ochraně údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1a. Finanční partneři zveřejní na 
svých internetových stránkách veškeré 
relevantní finanční informace o každém 
projektu spolufinancovaném v rámci 
tohoto nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí informační a 
komunikační kampaně týkající se 
nástroje, financovaných projektů a jejich 
výsledků. Finanční zdroje vyčleněné na 
nástroj rovněž přispívají k institucionální 
komunikaci o politických prioritách Unie, 
souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí informační a 
komunikační kampaně týkající se nástroje, 
financovaných projektů a jejich výsledků. 
Finanční zdroje vyčleněné na nástroj 
rovněž přispívají k institucionální 
komunikaci o politických prioritách Unie, 
souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2. Komise provádí informační a 
komunikační kampaně týkající se nástroje, 
financovaných projektů a jejich výsledků. 
Finanční zdroje vyčleněné na nástroj 
rovněž přispívají k institucionální 
komunikaci o politických prioritách Unie, 
souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3. 
Komise bude pravidelně aktualizovat a 
zveřejňovat seznam projektů, které byly v 
rámci tohoto nástroje vybrány nebo 
zamítnuty, spolu s uvedením konkrétních 
kritérií pro přijetí nebo zamítnutí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise ihned po obdržení 
zpřístupní veřejnosti veškerá stanoviska 
vydaná k projektům vybraným nebo 
financovaným v rámci tohoto nástroje, a 
to v souladu s postupem stanoveným v 
článku 19 statutu EIB.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potřeby mohou být do rozpočtu 
na období po roce 2027 zapsány 
prostředky na pokrytí platby splátek 
grantové podpory Unie poskytované v 
souladu s čl. 6 odst. 2 s cílem umožnit 
řízení akcí, které nebyly dokončeny do 31. 
prosince 2027.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Příloha I – písm. A – odrážka 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Nástroj pro propojení Evropy 
(CEF): Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. 
prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj 
pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) 
č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 
680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 
348, 20.12.2013, s. 129), ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1017 ze dne 25. června 2015 o 
Evropském fondu pro strategické 
investice, Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Příloha I – písm. C – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Dluhový nástroj v rámci Nástroje 
pro propojení Evropy (CEF DI): Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, 
kterým se vytváří Nástroj pro propojení 
Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a 
zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 
67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 
129).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 – bod 6.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1 Doprava 6.1 Dopravní infrastruktura

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 – bod 6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3 Veřejné služby (voda, odpadní 
voda, dálkové vytápění, energie, nakládání 
s odpady)

6.3 Veřejné služby (voda, odpadní 
voda, dálkové vytápění, energie, nakládání 
s odpady, místní doprava)

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 – bod 6.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4 Přímá podpora transformace 
(energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost)

6.4 Přímá podpora klimatické 
transformace, dekarbonizace (energie z 
obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost) a ostatních environmentálních 
cílů

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha I – bod 6 – bod 6.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4.a Významný přínos k cílům 
udržitelnosti stanoveným v nařízení (EU) 
2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic [nařízení o 
taxonomii] 

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 – bod 6.6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.6.a Kvalita bydlení (včetně energetické 
účinnosti)

Or. en

Odůvodnění

Kvalita bydlení a nedostatek pobídek pro investice do energetické účinnosti představují v 
mnoha způsobilých venkovských odvětvích závažný problém.

Pozměňovací návrh 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Čistý počet vytvořených 
pracovních míst

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Snížení emisí skleníkových plynů 7. Snížení emisí skleníkových plynů 
tam, kde je to relevantní pro výpočet

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Snížení emisí skleníkových plynů 7. Snížení emisí znečišťujících látek 
a emisí skleníkových plynů

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Míra zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Počet zachovaných pracovních 
míst

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Počet nově vytvořených 
pracovních míst

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Míra vylidnění

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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7c. Obyvatelstvo regionů/území 
využívajících projekty prováděné v rámci 
nástroje

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7c. Vliv na úroveň HDP 
podporovaného území

Or. en


