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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

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

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

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný 
sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0453),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 175 třetí odstavec a čl. 322 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C9-0153/2020),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... ,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...,

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne …,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 
výboru podle článku 58 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru (A9-
0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
2019 sdělení Zelená dohoda pro Evropu, 
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 Evropu, 
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 2030 cílů Unie v 
oblasti klimatu a energetiky a 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 

(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 
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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.

transformace schválených 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 odvětví 
nebo regiony, které jsou změnou klimatu 
obzvláště postiženy, ale na které se první 
pilíř konkrétně nezaměřuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 k cílům 
Unie v oblasti klimatu a energetiky do 
roku 2030 a na klimaticky neutrální 
ekonomiku v Unii do roku 2050 
popsaných v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na čisté technologie a 
infrastrukturu včetně energie z 
obnovitelných zdrojů a dekarbonizaci 
dopravy, sítě dálkového vytápění, zelenou 
a udržitelnou mobilitu, investice do 
výzkumných a inovačních činností, mimo 
jiné na vysokých školách a ve veřejných 
výzkumných institucích, investice do 
digitalizace, digitální inovace a 
digitálního propojení, včetně digitálního a 
přesného zemědělství, na 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, pokud 
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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.

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 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. en

Pozměňovací návrh 4

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 

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a 
prioritizační kritéria pro udělení grantu, 
jestliže 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 
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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.

územních plánech spravedlivé 
transformace, příspěvek k přechodu na 
klimatickou neutralitu, 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 5

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 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 

(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 stanovení 
vnitrostátních podílů dostupných zdrojů 
pro každý členský stát, zavedení 
pracovních programů v souladu s 
článkem 110 finančního nařízení, 
stanovení podrobností podmínek 
způsobilosti a výběrových řízení pro výběr 
jiných finančních partnerů než EIB a 
rovněž 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 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
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na setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci..“ 

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 setkání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci..“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví úvěrový nástroj pro 
veřejný sektor (dále jen „nástroj“) na 
podporu subjektů veřejného sektoru 
kombinací grantů z rozpočtu Unie s úvěry 
poskytnutými finančními partnery a určuje 
cíle nástroje. Stanoví pravidla pro 
grantovou složku podpory Unie 
poskytované v rámci tohoto nástroje 
vztahující se zejména na jeho rozpočet na 
období 2021–2027, formy podpory Unie a 
ustanovení týkající se způsobilosti.

Toto nařízení stanoví úvěrový nástroj pro 
veřejný sektor (dále jen „nástroj“) na 
podporu subjektů veřejného sektoru 
kombinací grantů z rozpočtu Unie s úvěry 
poskytnutými finančními partnery v 
souladu s jejich pravidly, úvěrovými 
politikami a postupy a určuje cíle nástroje. 
Stanoví pravidla pro grantovou složku 
podpory Unie poskytované v rámci tohoto 
nástroje vztahující se zejména na jeho 
rozpočet na období 2021–2027, formy 
podpory Unie a ustanovení týkající se 
způsobilosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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 

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

souvislosti s procesem přechodu k cílům 
Unie v oblasti klimatu a energetiky do 
roku 2030 a na klimaticky neutrální 
ekonomiku v Unii do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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 
dotčených území a schválený Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „adicionalitou“ podpora projektů, 
které negenerují dostatečný tok vlastních 
příjmů a bez grantové podpory z rozpočtu 
Unie by nebyly financovány a které 
přispívají k dosažení obecných cílů 
stanovených v článku 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

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 v souladu s 
článkem 17 akt v přenesené pravomoci 
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 13

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 
přechodem k cílům Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a na klimaticky 
neutrální ekonomiku v Unii do roku 2050 a 
přispívají k cílům a potřebám území 
určených v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 a provádění z 
jiných programů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj nepodporuje činnosti vyloučené 
podle článku [5] nařízení (EU) .../... 
[nařízení o FST].

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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 zavést 
pracovní programy v souladu s 
článkem 110 finančního 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 
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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, celkového cíle 
podpory regionální a územní konvergence 
a příspěvku grantu k životaschopnosti 
projektů. 
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 17

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
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.
Při výběru finančních partnerů zohlední 
Komise zejména jejich schopnost:
a) maximalizovat dopad záruky EU  
prostřednictvím vlastních zdrojů;
b) zajistit přiměřenou zeměpisnou 
diverzifikaci nástroje a umožnit 
financování menších projektů;
c) důkladně provádět požadavky 
stanovené v čl. 155 odst. 2 a čl. 155 odst. 3 
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finančního nařízení v souvislosti s 
vyhýbáním se daním, daňovými podvody, 
daňovými úniky, praním peněz, 
financováním terorismu a 
nespolupracujícími jurisdikcemi;
d) zajistit transparentnost a přístup 
veřejnosti k informacím týkajícím se 
každého projektu;
e) zajistit soulad své úvěrové politiky 
s cíli Unie v oblasti klimatu a energetiky 
do roku 2030 a cílem klimaticky neutrální 
ekonomiky v Unii do roku 2050;
f) začlenit analýzu 
environmentálních, klimatických, 
sociálních a správních faktorů do výběru 
a hodnocení projektů.
Komise výsledky výběru zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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 
uvedených v odstavci 1 byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Příjemci a finanční partneři poskytnou 
Komisi údaje týkající se těchto ukazatelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

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 
životního prostředí. Finanční partneři a 
příjemci poskytnou každoročně za tímto 
účelem veškeré nezbytné informace a 
údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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 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, zejména s 
ohledem na adicionalitu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení rovněž analyzuje, jak přispěla 
podpora Unie poskytovaná v rámci 
nástroje k plnění cílů politiky EU v oblasti 
udržitelnosti, zejména cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a 
přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku v Unii do roku 2050. 

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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 
nezávislou 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 23

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Audity týkající se využití podpory 
Unie poskytované v rámci nástroje 

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

Účetní dvůr v souladu s článkem 287 
SFEU. Účetní dvůr vydá zvláštní zprávu o 
provádění nástroje [...] let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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 v souladu s 
příslušnými smluvními ujednáními a 
příjemci poskytnou Komisi a Účetnímu 
dvoru veškeré dostupné dokumenty nebo 
informace, které jsou nezbytné k tomu, 
aby tyto orgány mohly plnit své povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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 čl. 6 odst. 4, 
článcích 13, 13a a 14 je svěřena Komisi do 
31. prosince 2028. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
6 odst. 4, článcích 13, 13a a 14 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Finanční partneři zveřejní veškeré 
relevantní informace o každém 
financovaném projektu a zpřístupní je 
veřejnosti na svých internetových 
stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci a finanční partneři zajistí 
viditelnost podpory Unie poskytované v 

1. Příjemci a finanční partneři v 
maximální možné míře a v souladu se 
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rámci nástroje, zejména při propagaci 
projektů a jejich výsledků, poskytováním 
relevantních informací různým cílovým 
skupinám včetně médií a veřejnosti.

svými pravidly, politikami a postupy 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise v souladu s přílohou II 
rámcové dohody o vztazích mezi 
Evropským parlamentem a Komisí 
předloží Evropskému parlamentu 
stanoviska, která vydala k projektům 
vybraným v rámci tohoto nástroje.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Třetí pilíř mechanismu pro spravedlivou transformaci tvoří úvěrový nástroj pro veřejný sektor 
stanovený v tomto návrhu. Jeho úkolem je prostřednictvím preferenčních úvěrových 
podmínek podporovat veřejné investice. Tyto investice budou přínosem pro území, jež jsou 
v územních plánech spravedlivé transformace určena jako území, která jsou přechodem na 
klimatickou neutralitu nejvíce postižena
Tento nástroj bude tvořen grantovou a úvěrovou složkou. Grant, financovaný z rozpočtu EU 
z účelově vázaných příjmů a rozpočtových zdrojů, sníží finanční zátěž příjemců plynoucí 
z úhrady úvěru, který poskytne finanční partner. Grantová složka ve výši 1,525 miliardy EUR 
má být prováděna s Evropskou investiční bankou (EIB) coby finančním partnerem, který 
poskytne 10 miliard EUR, je ovšem stanovena i možnost spolupráce s dalšími finančními 
partnery s cílem v průběhu času prozkoumat další způsoby spolupráce, zejména v případě 
možného budoucího navýšení zdrojů Unie, nebo v případě, že nastanou specifické problémy 
při provádění. 

Pomocí příspěvku ve výši 1,525 miliardy EUR na grantovou složku z podpory Unie a úvěru 
EIB ve výši 10 miliard EUR z vlastních zdrojů je cílem úvěrového nástroje pro veřejný sektor 
mobilizace částky ve výši 25–30 miliard EUR veřejných investic v období 2021–2027. 

Nástroj bude podporovat veřejné subjekty a pokrývat širokou škálu investic pod podmínkou, 
že tyto investice přispějí k plnění rozvojových potřeb vyplývajících z problémů spojených 
s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku popsaných v územních plánech spravedlivé 
transformace.

Spoluzpravodajové tento návrh celkově vítají. Cílem jejich pozměňovacích návrhů v této fázi 
je:

 soustředění pozornosti na odvětví a území, která jsou zvláště dotčena procesem 
přechodu k cílům EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a na klimaticky 
neutrální ekonomiku Unie do roku 2050, ale na která se první pilíř konkrétně 
nezaměřuje;

 rozšíření investic, které budou podporovány, o investice do čistých technologií 
a infrastruktury, včetně energie z obnovitelných zdrojů a dekarbonizace dopravy, 
zelené a udržitelné mobility, investice do výzkumných a inovačních činností, přenos 
pokročilých technologií připravených k uvedení na trh a investice do digitalizace;

 vyloučení odvětví, na která se nevztahuje nařízení o FST, z oblasti působnosti tohoto 
nástroje;

 vyjasnění adicionality, a tudíž i zamýšleného pákového efektu, a zároveň stanovení 
výjimky pro poradenskou a technickou podporu při přípravě, rozvoji a provádění 
způsobilých projektů, aby mohly dostat finanční prostředky z jiných programů Unie; 

 posílení přístupu zdola nahoru zdůrazňováním účasti příslušných místních 
a regionálních orgánů dotčených území při přípravě „územního plánu spravedlivé 
transformace“;

 upřesnění kritérií pro výběr projektů a pro jejich prioritizaci, jestliže poptávka 
převyšuje finanční zdroje v rámci vnitrostátních přídělů, přičemž se uznává povaha 
tohoto návrhu, který se řídí přístupem zdola nahoru a poptávkou a který zahrnuje 
příspěvek k přechodu na klimatickou neutralitu, příslušná kritéria uvedená v [nařízení 
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o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování], schopnost projektu plnit cíle 
a potřeby popsané v územních plánech spravedlivé transformace, celkový cíl podpory 
regionální a územní konvergence a příspěvek grantu k životaschopnosti projektů; 

 objasnění kritérií pro výběr jiných finančních partnerů než EIB, která odrážejí cíle 
nástroje;

 zaručení transparentnosti a dostatečných možností dohledu a nápravy pro Parlament 
během provádění nástroje i po jeho provedení prostřednictvím vymezení cílů 
a specifikace kritérií, požadavků na podávání zpráv a zveřejňování, hodnocení 
a auditu, stejně jako zakotvení úlohy Parlamentu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Oba spoluzpravodajové považují tento návrh zprávy za výchozí bod pro vypracování řádného 
postoje Parlamentu a pověření pro úspěšné jednání s Radou o konečném základním aktu. 
Předkládají tento návrh zprávy jako kompromis, který má zajistit flexibilitu při provádění 
nástroje a normy odpovědnosti a poskytnout další pokyny, aby se podařilo vytvořit 
předkládání projektů zdola nahoru v rámci tohoto třetího pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci. 


