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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***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

Pozměňovací 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, kterým se zřizuje Sociální fond pro 
klimatická opatření
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0568),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 písm. d), čl. 192 odst. 1 a čl. 194 odst. 1 
písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj 
návrh Parlamentu (C9-0324/2021),

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

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci 
protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ...1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9-0000/2022),

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 svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

1 [Úř. věst. C ..., ....., s. / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku]
2 [Úř. věst. C ..., ....., s. / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku]
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K financování těchto investic jsou 
však zapotřebí zdroje. Kromě toho předtím, 
než k tomuto snížení dojde, se 
pravděpodobně zvýší náklady domácností 
a uživatelů dopravy na vytápění, chlazení a 
vaření, jakož i na silniční dopravu, protože 
dodavatelé paliv, na které se vztahují 
povinnosti podle systému obchodování s 
emisemi pro budovy a silniční dopravu, 
přenesou náklady na uhlík na spotřebitele.

(9) K financování těchto investic jsou 
však zapotřebí zdroje. Kromě toho předtím, 
než k tomuto snížení dojde, se 
pravděpodobně zvýší náklady domácností 
a uživatelů dopravy na vytápění, chlazení a 
vaření, jakož i na silniční dopravu, protože 
dodavatelé paliv, na které se vztahují 
povinnosti podle systému obchodování s 
emisemi pro budovy a silniční dopravu, 
přenesou náklady na uhlík na spotřebitele. 
Náklady, které dodavatelé pohonných 
hmot přenášejí na konečné spotřebitele, se 
mohou u jednotlivých společností, regionů 
nebo členských států lišit. Komise by proto 
měla shromažďovat údaje o podílu 
nákladů absorbovaných dodavateli paliv a 
podílu nákladů přenesených na konečné 
spotřebitele a měla by každoročně podávat 
zprávu o svých zjištěních Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Navýšení ceny fosilních paliv může 
neúměrně zasáhnout zranitelné 
domácnosti, zranitelné mikropodniky a 
zranitelné uživatele dopravy, kteří 
vynakládají na energii a dopravu větší část 
svých příjmů a kteří v některých regionech 
nemají přístup k alternativním, cenově 
dostupným řešením v oblasti mobility a 
dopravy a kteří nemusí mít finanční 

(10) Navýšení ceny fosilních paliv může 
neúměrně zasáhnout zranitelné 
domácnosti, zranitelné mikropodniky, 
zranitelné malé a střední podniky a 
zranitelné uživatele dopravy, kteří 
vynakládají na energii a dopravu větší část 
svých příjmů a kteří v některých regionech, 
včetně venkovských, ostrovních, horských, 
vzdálených a hůř dostupných oblastí, 
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kapacitu na investice do snižování spotřeby 
fosilních paliv.

nebo v méně rozvinutých regionech či 
územích, včetně méně rozvinutých 
příměstských oblastí, nemají přístup k 
alternativním, cenově dostupným řešením 
v oblasti mobility a dopravy a kteří nemusí 
mít finanční kapacitu na investice do 
snižování spotřeby fosilních paliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Proto je třeba část příjmů 
generovaných začleněním budov a silniční 
dopravy do oblasti působnosti směrnice 
2003/87/ES využít na řešení sociálních 
dopadů vyplývajících z tohoto začlenění, 
aby transformace byla spravedlivá a 
inkluzivní a nikdo nebyl opomenut.

(11) Proto je třeba příjmy generované 
začleněním budov a silniční dopravy do 
oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES 
využít na řešení sociálních dopadů 
vyplývajících z tohoto začlenění, aby 
transformace byla spravedlivá a inkluzivní 
a nikdo nebyl opomenut.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tento aspekt nabývá ještě většího 
významu s ohledem na stávající úrovně 
energetické chudoby. Energetická chudoba 
je stav, kdy domácnosti nejsou schopny 
získat přístup k základním energetickým 
službám, jako je chlazení, když teploty 
stoupají, a vytápění. Asi 34 milionů 
Evropanů v roce 2018 uvedlo, že nejsou 
schopni udržet ve svém domově 
dostatečnou teplotu, a 6,9 % obyvatel Unie 
v celounijním průzkumu z roku 201932 

(12) Tento aspekt nabývá ještě většího 
významu s ohledem na stávající úrovně 
energetické chudoby. Energetická chudoba 
je stav, kdy domácnosti nemají přístup k 
základním energetickým službám, které 
jsou základem důstojné životní úrovně a 
zdraví, včetně přiměřeného tepla, chlazení, 
osvětlení a energie pro napájení 
spotřebičů, v příslušném vnitrostátním 
kontextu a v příslušné stávající sociální 
politice a dalších relevantních politikách, 
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sdělilo, že si nemohou dovolit dostatečně 
vytápět své domovy. Celkově Středisko 
pro sledování energetické chudoby 
odhaduje, že energetickou chudobou trpí 
více než 50 milionů domácností v 
Evropské unii. Energetická chudoba je 
proto pro Unii jedním z významných 
problémů. Ačkoliv sociální tarify nebo 
přímá podpora příjmů mohou 
domácnostem čelícím energetické chudobě 
poskytnout okamžitou úlevu, pouze cílená 
strukturální opatření, zejména renovace s 
energetickým dopadem, mohou zajistit 
trvalá řešení.

často v důsledku toho, že se potýkají s 
vysokým podílem výdajů na energii jako 
součásti jejich disponibilního příjmu. Asi 
34 milionů Evropanů v roce 2018 uvedlo, 
že nejsou schopni udržet ve svém domově 
dostatečnou teplotu, a 6,9 % obyvatel Unie 
v celounijním průzkumu z roku 201932 
sdělilo, že si nemohou dovolit dostatečně 
vytápět své domovy. Celkově Středisko 
pro sledování energetické chudoby 
odhaduje, že energetickou chudobou trpí 
více než 50 milionů domácností v 
Evropské unii. Energetická chudoba je 
proto pro Unii jedním z významných 
problémů. Přestože je význam tohoto 
problému na úrovni Unie uznáván již více 
než deset let prostřednictvím různých 
iniciativ, právních předpisů a pokynů, 
neexistuje na úrovni Unie žádná 
standardní definice energetické chudoby a 
pouze třetina členských států zavedla 
vnitrostátní definici energetické chudoby. 
V důsledku toho nejsou k dispozici 
transparentní a srovnatelné údaje o 
energetické chudobě v Unii. Proto by měla 
být stanovena definice na úrovni Unie, 
aby bylo možné účinně řešit energetickou 
chudobu a měřit pokrok v jednotlivých 
členských státech. Ačkoliv sociální tarify 
nebo přímá podpora příjmů mohou 
domácnostem čelícím energetické chudobě 
poskytnout okamžitou úlevu, pouze cílená 
strukturální opatření, zejména renovace s 
energetickým dopadem, mohou zajistit 
trvalá řešení.

__________________ __________________
32 Údaje z roku 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01]).

32 Údaje z roku 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01]).

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
nájemníkům na soukromém nájemním 
trhu. Mezi tyto nájemníky patří zranitelné 
domácnosti trpící energetickou chudobou 
nebo domácnosti, včetně těch 
středněpříjmových, které jsou významně 
zasaženy cenovými dopady zvýšených 
nákladů na vytápění nebo vyššími cenami 
nájemného po renovaci a které nejsou 
schopny renovace budovy, již obývají; V 
rámci svých sociálních plánů pro 
klimatická opatření by proto členské státy 
měly po konzultaci s pronajímateli a 
soukromým sektorem vypracovat 
konkrétní opatření a investice na podporu 
zranitelných nájemníků na soukromém 
nájemním trhu, například zvážit 
vnitrostátní programy nebo programy 
poukázek určené nájemníkům v 
soukromém nájemním sektoru, aby bylo 
možné provést renovační opatření a 
přispět k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu. V rámci dvouletého podávání 
zpráv a hodnocení opatření a investic 
prováděných členskými státy by Komise 
měla posoudit jejich dopad a účinnost na 
podporu zranitelných nájemníků na 
soukromém nájemním trhu. Pokud 
nebude mít toto posouzení pozitivní 
výsledky, měla by Komise po konzultaci s 
členskými státy a zástupci soukromého 
nájemního trhu v případě potřeby 
přijmout iniciativu k řešení situace 
zranitelných nájemníků na soukromém 
nájemním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Dopravní chudoba není dostatečně 
popsána a na úrovni Unie ani na 
vnitrostátní úrovni nejsou k dispozici 
žádné jasné definice. Tento problém je 
však stále naléhavěji zapotřebí řešit v 
důsledku rostoucích požadavků na 
postupné vyřazování vozidel se 
spalovacími motory, vysokých cen 
pohonných hmot nebo vysoké závislosti na 
dopravní dostupnosti, přístupnosti a 
nákladech na dopravu do zaměstnání 
nebo na každodenní potřeby mobility v 
důsledku života ve venkovských, 
ostrovních, horských, odlehlých a hůře 
dostupných oblastech nebo v případě 
méně rozvinutých regionů či území, 
včetně méně rozvinutých příměstských 
oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je proto třeba zřídit Sociální fond 
pro klimatická opatření (dále jen „fond“), 
který bude poskytovat finanční prostředky 
členským státům za účelem podpory jejich 
politik, jež se zabývají sociálními dopady 
obchodování s emisemi pro budovy a 
silniční dopravu na zranitelné domácnosti, 
zranitelné mikropodniky a zranitelné 
uživatele dopravy. Toho by mělo být 
dosaženo zejména prostřednictvím dočasné 
podpory příjmu a opatření a investic, které 
mají omezit závislost na fosilních palivech 
prostřednictvím větší energetické účinnosti 
budov, dekarbonizace vytápění a chlazení 
budov, včetně integrace energie z 
obnovitelných zdrojů, a poskytování 

(13) Je proto třeba zřídit Sociální fond 
pro klimatická opatření (dále jen „fond“), 
který bude poskytovat finanční prostředky 
členským státům za účelem podpory jejich 
politik, jež se zabývají sociálními dopady 
obchodování s emisemi pro budovy a 
silniční dopravu na zranitelné domácnosti, 
zranitelné mikropodniky, zranitelné malé a 
střední podniky a zranitelné uživatele 
dopravy. Toho by mělo být dosaženo 
zejména prostřednictvím dočasné podpory 
příjmu a opatření a investic, které mají 
omezit závislost na fosilních palivech 
prostřednictvím větší energetické účinnosti 
budov, dekarbonizace vytápění a chlazení 
budov, včetně integrace energie z 
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lepšího přístupu k mobilitě a dopravě s 
nulovými a nízkými emisemi, a to s cílem 
pomoci zranitelným domácnostem, 
zranitelným mikropodnikům a zranitelným 
uživatelům dopravy.

obnovitelných zdrojů, a poskytování 
lepšího přístupu k mobilitě a dopravě s 
nulovými a nízkými emisemi, a to s cílem 
pomoci zranitelným domácnostem, 
zranitelným mikropodnikům, zranitelným 
malým a středním podnikům a 
zranitelným uživatelům dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Každý členský stát by za tímto 
účelem měl předložit Komisi sociální plán 
pro klimatická opatření (dále jen „plán“). 
Tyto plány by měly sledovat dva cíle. 
Zaprvé by měly poskytovat zranitelným 
domácnostem, zranitelným 
mikropodnikům a zranitelným uživatelům 
dopravy nezbytné zdroje na financování a 
provádění investic do energetické 
účinnosti, dekarbonizace vytápění a 
chlazení a do vozidel a mobility s 
nulovými a nízkými emisemi. Zadruhé by 
měly zmírňovat dopad navýšení nákladů na 
fosilní paliva na ty nejzranitelnější a tím 
zabránit energetické a dopravní chudobě 
během přechodného období, dokud tyto 
investice nebudou provedeny. Plány by 
měly mít investiční složku prosazující 
dlouhodobé řešení, jímž je snižování 
závislosti na fosilních palivech, a mohou 
obsahovat i jiná opatření, včetně dočasné 
přímé podpory příjmů s cílem zmírnit v 
krátkodobém horizontu negativní dopady 
na příjmy.

(14) Každý členský stát by za tímto 
účelem měl předložit Komisi sociální plán 
pro klimatická opatření (dále jen „plán“). 
Tyto plány by měly sledovat dva cíle. 
Zaprvé by měly poskytovat zranitelným 
domácnostem, zranitelným 
mikropodnikům, zranitelným malým a 
středním podnikům a zranitelným 
uživatelům dopravy nezbytné zdroje na 
financování a provádění investic do 
energetické účinnosti, dekarbonizace 
vytápění a chlazení a do vozidel a mobility 
s nulovými a nízkými emisemi. Zadruhé by 
měly zmírňovat dopad navýšení nákladů na 
fosilní paliva na ty nejzranitelnější a tím 
zabránit energetické a dopravní chudobě 
během přechodného období, dokud tyto 
investice nebudou provedeny. Plány by 
měly mít investiční složku prosazující 
dlouhodobé řešení, jímž je snižování 
závislosti na fosilních palivech, a mohou 
obsahovat i jiná opatření, včetně dočasné 
přímé podpory příjmů s cílem zmírnit v 
krátkodobém horizontu negativní dopady 
na příjmy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Plány předložené členskými státy 
by se měly zabývat nedostatkem 
pracovních sil potřebných pro všechny 
fáze ekologické transformace, včetně 
řemeslníků a vysoce kvalifikovaných 
odborníků na zelené technologie, 
aplikovaných vědců a inovátorů. Plány by 
proto měly zajistit rekvalifikaci a 
zvyšování kvalifikace pracovníků, aby se 
vytvořily lepší příležitosti pro 
specializované řemeslníky a vysoce 
kvalifikované odborníky, zejména v 
oblasti pracovních míst souvisejících s 
renovací budov, jako je integrace energie 
z obnovitelných zdrojů, například solární 
energie a fotovoltaických panelů, izolace 
a instalace tepelných čerpadel, a zavádění 
infrastruktury pro alternativní paliva, 
například zavádění dobíjecích stanic pro 
elektromobily. Tato opatření a investice by 
měly být součástí příslušných opatření a 
programů členských států pro odbornou 
přípravu, rekvalifikaci a zvyšování 
kvalifikace v rámci provádění Evropského 
sociálního fondu plus zřízeného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/10571a a jejich územních plánů 
spravedlivé transformace v rámci Fondu 
pro spravedlivou transformaci zřízeného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/10561b.
_______________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 
2021, kterým se zřizuje Evropský sociální 
fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) 
č. 1296/2013 (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 
21).
1bNařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 
2021, kterým se zřizuje Fond pro 
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spravedlivou transformaci (Úř. věst. L 
231, 30.6.2021, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Členské státy (po konzultaci s 
orgány na regionální úrovni) jsou 
nejpříhodnějším orgánem pro návrh a 
provádění plánů, které jsou upravené a 
zacílené s ohledem na místní, regionální a 
vnitrostátní poměry, jako jsou jejich 
stávající politiky v příslušných oblastech a 
plánované použití jiných relevantních 
fondů EU. Tímto způsobem je možné 
nejlépe zohlednit širokou rozmanitost 
různých situací, konkrétní znalosti místních 
a regionálních správních orgánů, výzkum a 
inovace a pracovněprávní vztahy a 
struktury pro sociální dialog, jakož i 
vnitrostátní tradice a přispět k účinné a 
efektivní celkové podpoře zranitelných 
osob.

(15) Členské státy (po konzultaci se 
sociálními partnery a s orgány na 
regionální a místní úrovni) jsou 
nejpříhodnějším orgánem pro návrh a 
provádění plánů, které jsou upravené a 
zacílené s ohledem na místní, regionální a 
vnitrostátní poměry, jako jsou jejich 
stávající politiky v příslušných oblastech a 
plánované použití jiných relevantních 
fondů EU. Tímto způsobem je možné 
nejlépe zohlednit širokou rozmanitost 
různých situací, konkrétní znalosti místních 
a regionálních správních orgánů, výzkum a 
inovace a pracovněprávní vztahy a 
struktury pro sociální dialog, jakož i 
vnitrostátní tradice a přispět k účinné a 
efektivní celkové podpoře zranitelných 
osob a k rozšíření projektů rozvíjených 
místními a regionálními orgány, 
sociálními partnery a sociálně-
ekonomickými subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Klíčem ke spravedlivé transformaci 
směrem ke klimatické neutralitě je zajistit, 

(16) Klíčem ke spravedlivé transformaci 
směrem ke klimatické neutralitě je zajistit, 
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aby tato opatření a investice byly zvlášť 
zacílené na domácnosti trpící energetickou 
chudobou nebo na zranitelné domácnosti, 
zranitelné mikropodniky a zranitelné 
uživatele dopravy. Podpůrná opatření na 
podporu omezování emisí skleníkových 
plynů by měla pomoci členským státům 
řešit sociální dopady vyplývající z 
obchodování s emisemi pro odvětví budov 
a silniční dopravy.

aby tato opatření a investice byly zvlášť 
zacílené na domácnosti trpící energetickou 
chudobou nebo na zranitelné domácnosti, 
zranitelné mikropodniky, zranitelné malé a 
střední podniky a zranitelné uživatele 
dopravy. Podpůrná opatření na podporu 
omezování emisí skleníkových plynů by 
měla pomoci členským státům řešit 
sociální dopady vyplývající z obchodování 
s emisemi pro odvětví budov a silniční 
dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Než se projeví dopad těchto 
investic na snižování nákladů a emisí, 
napomohla by spravedlivé transformaci 
dobře cílená přímá podpora příjmů pro ty 
nejzranitelnější. Tuto podporu je třeba 
chápat jako dočasné opatření doprovázející 
dekarbonizaci odvětví bydlení a dopravy. 
Nejedná se o trvalé opatření, protože neřeší 
základní příčiny energetické a dopravní 
chudoby. Tato podpora by se měla týkat 
pouze přímých dopadů začlenění budov a 
silniční dopravy do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES, nikoliv nákladů na 
elektřinu či vytápění spojených se 
začleněním výroby elektřiny a tepla do 
oblasti působnosti této směrnice. 
Způsobilost pro tuto přímou podporu 
příjmů by měla být časově omezena.

(17) Než se projeví dopad těchto 
investic na snižování nákladů a emisí, 
napomohla by spravedlivé transformaci 
dobře cílená přímá podpora příjmů pro ty 
nejzranitelnější. Tuto podporu je třeba 
chápat jako dočasné a přechodné opatření 
doprovázející dekarbonizaci odvětví 
bydlení a dopravy. Nejedná se o trvalé 
opatření, protože neřeší základní příčiny 
energetické a dopravní chudoby. Tato 
podpora by se měla týkat pouze přímých 
dopadů začlenění budov a silniční dopravy 
do oblasti působnosti směrnice 
2003/87/ES, nikoliv nákladů na elektřinu či 
vytápění spojených se začleněním výroby 
elektřiny a tepla do oblasti působnosti této 
směrnice. Tato přímá podpora příjmů by 
měla být omezena na maximálně 25 % 
celkových výdajů plánů a měla by být 
časově omezena na tři roky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly své plány 
předložit společně s aktualizací svých 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu podle článku 
14 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199935. Plány by měly 
zahrnovat opatření, která mají být 
financována, jejich odhadované náklady a 
vnitrostátní příspěvek. Měly by rovněž 
obsahovat klíčové milníky a cíle, jejichž 
účelem je posoudit účinné provádění 
opatření.

(20) Členské státy by měly své plány 
předložit společně s aktualizací svých 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu podle článku 
14 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199935, v případě potřeby po 
konzultaci se sociálními partnery a 
regionálními a místními orgány. Plány by 
měly zahrnovat opatření, která mají být 
financována, jejich odhadované náklady a 
vnitrostátní příspěvek. Měly by rovněž 
obsahovat klíčové milníky a cíle, jejichž 
účelem je posoudit účinné provádění 
opatření.

__________________ __________________
35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Fond a plány by měly být soudržné (21) Fond a plány by měly být soudržné 
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s plánovanými reformami a závazky 
učiněnými členskými státy a tyto reformy a 
závazky by se do nich měly promítat v 
souladu s integrovanými vnitrostátními 
plány členských států v oblasti energetiky a 
klimatu podle nařízení (EU) 2018/1999, 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady [rrrr/ččč] [návrh na přepracování 
směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti]36, Akčního plánu evropského 
pilíře sociálních práv37, Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) zřízeného 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/105738, plánů spravedlivé 
územní transformace podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/105639 a podle dlouhodobých 
strategií členských států týkajících se 
renovace budov v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU40. V zájmu zajištění správní 
účinnosti by informace obsažené v plánech 
měly být případně soudržné s právními 
předpisy a plány uvedenými výše.

s plánovanými reformami a závazky 
učiněnými členskými státy a tyto reformy a 
závazky by se do nich měly promítat v 
souladu s integrovanými vnitrostátními 
plány členských států v oblasti energetiky a 
klimatu podle nařízení (EU) 2018/1999, 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady [rrrr/ččč] [návrh na přepracování 
směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti]36, Akčního plánu evropského 
pilíře sociálních práv37, Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+), podle 
Modernizačního fondu, plánů spravedlivé 
územní transformace a podle 
dlouhodobých strategií členských států 
týkajících se renovace budov v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU40. V zájmu zajištění správní 
účinnosti by informace obsažené v plánech 
měly být případně soudržné s právními 
předpisy a plány uvedenými výše.

__________________ __________________
36 [Doplnit odkaz] 36 [Doplnit odkaz]
37 Schváleno Evropskou radou dne 24. a 
25. června 2021.

37 Schváleno Evropskou radou dne 24. a 
25. června 2021.

38 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 
2021, kterým se zřizuje Evropský sociální 
fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) 
č. 1296/2013 (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 
21).
39 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 
2021, kterým se zřizuje Fond pro 
spravedlivou transformaci (Úř. věst. L 
231, 30.6.2021, s. 1).
40 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 
153, 18.6.2010, s. 13).

40 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 
153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en



PR\1248326CS.docx 17/58 PE703.206v02-00

CS

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Finanční krytí fondu by mělo být v 
období 2026–2032 v zásadě úměrné částce 
odpovídající 25 % očekávaných příjmů ze 
začlenění budov a silniční dopravy do 
oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES. 
Podle rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 
2020/205341 by členské státy tyto příjmy 
měly poskytnout do rozpočtu Unie jako 
vlastní zdroje. Členské státy mají 
financovat 50 % celkových nákladů svých 
plánů samy. Za tímto účelem, jakož i za 
účelem investic a opatření k urychlení a 
zmírnění nutné transformace pro negativně 
dotčené občany by členské státy měly 
mimo jiné využívat k tomuto účelu své 
očekávané příjmy z obchodování s 
emisemi pro budovy a silniční dopravu 
podle směrnice 2003/87/ES.

(23) Finanční krytí fondu by mělo být v 
období 2026–2032 v zásadě úměrné částce 
odpovídající 25 % očekávaných příjmů ze 
začlenění budov a silniční dopravy do 
oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES. 
Tyto příjmy z dražeb by měly představovat 
vnější účelově vázané příjmy v souladu s 
čl. 21 odst. 5 finančního nařízení. Členské 
státy mají financovat značnou část 
celkových nákladů svých plánů samy, což 
odpovídá nejméně 60 % u dočasné přímé 
podpory příjmů a nejméně 50 % u 
cílených strukturálních opatření a 
investic. Odchylně by mělo být možné 
omezit podíl vnitrostátního 
spolufinancování cílených strukturálních 
opatření a investic na 40 % pro členské 
státy, které jsou způsobilé pro doplnění z 
Modernizačního fondu. Za tímto účelem, 
jakož i za účelem investic a opatření k 
urychlení a zmírnění nutné transformace 
pro negativně dotčené občany by členské 
státy měly využívat k tomuto účelu své 
očekávané příjmy z obchodování s 
emisemi pro budovy a silniční dopravu 
podle směrnice 2003/87/ES.

__________________ __________________
41 Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 
2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o 
systému vlastních zdrojů Evropské unie a o 
zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom 
(Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1).

41 Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 
2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o 
systému vlastních zdrojů Evropské unie a o 
zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom 
(Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování finančních 
prostředků a respektování zásady řádného 
finančního řízení by opatření podle tohoto 
nařízení měla být v souladu se stávajícími 
programy Unie a měla by je doplňovat a 
současně předcházet dvojímu financování 
téže výdajové položky z fondu a jiných 
programů Unie. Zejména by Komise a 
členské státy měly ve všech fázích procesu 
zajistit účinnou koordinaci s cílem 
zabezpečit jednotnost, soudržnost, 
komplementaritu a synergie mezi zdroji 
financování. Za tímto účelem by členské 
státy měly být povinny předložit relevantní 
informace o stávajícím a plánovaném 
financování Unie při předkládání svých 
plánů Komisi. Finanční podpora v rámci 
fondu by měla doplňovat podporu 
poskytovanou v rámci jiných programů a 
nástrojů Unie. Opatření a investice 
financované fondem by měly být schopné 
obdržet financování z jiných programů a 
nástrojů Unie, ledaže tato podpora 
nepokrývá totožné nákladové položky.

(25) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování finančních 
prostředků a respektování zásady řádného 
finančního řízení by opatření podle tohoto 
nařízení měla být v souladu se stávajícími 
unijními, vnitrostátními a v příslušných 
případech regionálními programy, 
nástroji a fondy a měla by předcházet 
tomu, aby fond nahradil jiné programy 
Unie pro tutéž výdajovou položku. 
Zejména by Komise a členské státy měly 
ve všech fázích procesu zajistit účinnou 
koordinaci s cílem zabezpečit jednotnost, 
soudržnost, komplementaritu a synergie 
mezi zdroji financování a prosazovat 
tvorbu politik založenou na důkazech, 
sociální inovace v partnerství se 
sociálními partnery a veřejnými a 
soukromými subjekty. Za tímto účelem by 
členské státy měly být povinny předložit 
relevantní informace o stávajícím a 
plánovaném financování Unie při 
předkládání svých plánů Komisi. Finanční 
podpora v rámci fondu by měla doplňovat 
podporu poskytovanou v rámci jiných 
programů a nástrojů Unie. Opatření a 
investice financované fondem by měly být 
schopné obdržet financování z jiných 
programů a nástrojů Unie, ledaže tato 
podpora nepokrývá totožné nákladové 
položky.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Aby bylo zajištěno, že podpora v 
rámci plánů může být účinně prováděna 
od prvních let počínaje vstupem 
Sociálního fondu pro klimatická opatření 
v platnost, mělo by být možné, aby Komise 
vyplatila částku až do výše 13 % 
finančního příspěvku členských států 
formou předběžného financování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Pro účely řádného finančního řízení 
by při současném respektování povahy 
fondu založené na výkonnosti měla být 
stanovena zvláštní pravidla pro rozpočtové 
závazky, platby, pozastavení a zpětné 
získání finančních prostředků, jakož i pro 
vypovězení dohod o finanční podpoře. 
Členské státy by měly přijmout vhodná 
opatření s cílem zajistit, aby užívání 
finančních prostředků v souvislosti s 
opatřeními podporovanými fondem bylo v 
souladu s příslušnými právními předpisy 
Unie a členských států. Členské státy musí 
zajistit, aby byla tato podpora případně 
poskytována v souladu s pravidly státní 
podpory EU. Zejména by měly zajistit, aby 
se zabránilo podvodům, korupci a střetům 
zájmů, aby byly odhalovány a opravovány 
a aby se předešlo dvojímu financování z 
fondu a z jiných programů Unie. Mělo by 
být možné pozastavit a vypovědět dohody 
o finanční podpoře, jakož i snížit a omezit 
finanční příděly, pokud dotčený členský 
stát uspokojivě neprovedl plán, nebo v 
případě závažných nesrovnalostí, čímž se 
rozumí podvod, korupce a střety zájmů 

(29) Pro účely řádného finančního řízení 
by při současném respektování povahy 
fondu založené na výkonnosti měla být 
stanovena zvláštní pravidla pro rozpočtové 
závazky, platby, pozastavení a zpětné 
získání finančních prostředků, jakož i pro 
vypovězení dohod o finanční podpoře. 
Členské státy by měly přijmout vhodná 
opatření s cílem zajistit, aby užívání 
finančních prostředků v souvislosti s 
opatřeními podporovanými fondem bylo v 
souladu s příslušnými právními předpisy 
Unie a členských států. Členské státy musí 
zajistit, aby byla tato podpora případně 
poskytována v souladu s pravidly státní 
podpory EU. Zejména by měly zajistit, aby 
se zabránilo podvodům, korupci a střetům 
zájmů, aby byly odhalovány a opravovány 
a aby se předešlo dvojímu financování z 
fondu a z jiných programů Unie. Mělo by 
být možné pozastavit a vypovědět dohody 
o finanční podpoře, jakož i snížit a omezit 
finanční příděly, pokud dotčený členský 
stát uspokojivě neprovedl plán, nebo v 
případě závažných nesrovnalostí, čímž se 
rozumí podvod, korupce a střety zájmů 
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týkající se opatření podporovaných fondem 
nebo závažné porušení některé povinnosti 
stanovené dohodami o finanční podpoře. Je 
třeba ustanovit vhodná řízení o sporných 
otázkách s cílem zajistit, aby rozhodnutí 
Komise týkající se pozastavení a zpětného 
získávání vyplacených částek, jakož i 
vypovězení dohod o finanční podpoře 
respektovala právo členských států 
předložit připomínky.

týkající se opatření podporovaných fondem 
nebo závažné porušení některé povinnosti 
stanovené dohodami o finanční podpoře. V 
případě ukončení dohod týkajících se 
finanční podpory nebo snížení a zpětného 
získání finančního přídělu by tyto částky 
měly být poměrně přiděleny ostatním 
členským státům. Je třeba ustanovit 
vhodná řízení o sporných otázkách s cílem 
zajistit, aby rozhodnutí Komise týkající se 
pozastavení a zpětného získávání 
vyplacených částek, jakož i vypovězení 
dohod o finanční podpoře respektovala 
právo členských států předložit 
připomínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Všechny členské státy, které 
využívají Sociální fond pro klimatická 
opatření, mají povinnost dodržovat 
základní hodnoty zakotvené v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii. Dodržování 
zásad právního státu je zásadním 
předpokladem pro soulad se zásadami 
řádného finančního řízení zakotvenými 
v článku 317 SFEU; Komise by měla 
zajistit účinné provádění horizontálních 
pravidel na ochranu rozpočtu Unie v 
případě porušení zásad právního státu v 
členských státech v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2020/20921a. Pokud se zjistí, že 
porušení zásad právního státu v členském 
státě dostatečně přímo ovlivňuje nebo 
vážně hrozí, že ovlivní, řádné finanční 
řízení Sociálního fondu pro klimatická 
opatření nebo ochranu finančních zájmů 
Unie, měla by Komise přijmout nezbytná 
opatření, která mohou mimo jiné 
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zahrnovat pozastavení plateb, ukončení 
právního závazku ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/10461b, zákaz uzavírání 
takových právních závazků nebo 
pozastavení vyplácení splátek. Pokud 
Komise v souladu s nařízením (EU, 
Euratom) 2020/2092 rozhodne o splacení, 
snížení nebo ukončení právního závazku 
nebo finančního přídělu, měly by být tyto 
částky poměrně přiděleny všem ostatním 
členským státům.
____________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. 
prosince 2020 o obecném režimu 
podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie 
(Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 1).
1b Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření a investice podporované fondem 
jsou prospěšná pro domácnosti, 
mikropodniky a uživatele dopravy, kteří 
jsou zranitelní a zvlášť zasažení 
začleněním emisí skleníkových plynů z 
budov a silniční dopravy do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES, zejména 

Opatření a investice podporované fondem 
jsou prospěšná pro domácnosti, 
mikropodniky, malé a střední podniky a 
uživatele dopravy, kteří jsou zranitelní a 
zvlášť zasažení začleněním emisí 
skleníkových plynů z budov a silniční 
dopravy do oblasti působnosti směrnice 
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domácností trpících energetickou 
chudobou a občanů bez alternativy k 
osobním vozidlům v podobě veřejné 
dopravy (v odlehlých a venkovských 
oblastech).

2003/87/ES, zejména domácností trpících 
energetickou chudobou a občanů trpících 
dopravní chudobou.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecným cílem fondu je přispívat k 
přechodu na klimatickou neutralitu 
prostřednictvím řešení sociálních dopadů 
spojených se začleněním emisí 
skleníkových plynů z budov a silniční 
dopravy do oblasti působnosti směrnice 
2003/87/ES. Specifickým cílem fondu je 
podporovat zranitelné domácnosti, 
zranitelné mikropodniky a zranitelné 
uživatele dopravy prostřednictvím dočasné 
přímé podpory příjmů a prostřednictvím 
opatření a investic, které mají zvýšit 
energetickou účinnost budov, 
dekarbonizaci vytápění a chlazení budov, 
včetně integrace energie z obnovitelných 
zdrojů, a poskytnout lepší přístup k 
mobilitě a dopravě s nulovými a nízkými 
emisemi.

Obecným cílem fondu je přispívat k 
přechodu na klimatickou neutralitu 
prostřednictvím řešení sociálních dopadů 
spojených se začleněním emisí 
skleníkových plynů z budov a silniční 
dopravy do oblasti působnosti směrnice 
2003/87/ES. Specifickým cílem fondu je 
podporovat zranitelné domácnosti, 
zranitelné mikropodniky, zranitelné malé a 
střední podniky a zranitelné uživatele 
dopravy prostřednictvím dočasné přímé 
podpory příjmů a prostřednictvím opatření 
a investic, které mají zvýšit energetickou 
účinnost budov, dekarbonizaci vytápění a 
chlazení budov, včetně integrace energie z 
obnovitelných zdrojů, a poskytnout lepší 
přístup k mobilitě a dopravě s nulovými a 
nízkými emisemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „energetickou chudobou“ 
energetická chudoba ve smyslu definice 

2) „energetickou chudobou“ chudoba 
domácností v nejnižších příjmových 
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uvedené v čl. 2 bodu [(49)] směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
[rrrr/ččč]50;

decilech, jejichž náklady na energie 
přesahují dvojnásobek mediánu poměru 
mezi náklady na energie a disponibilním 
příjmem po odečtení nákladů na bydlení;

__________________
50 [Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) [rrrr/ččč] (Úř. věst. C […], 
[…], s. […]).] [Návrh přepracovaného 
znění směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti]

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „dopravní chudobou“ chudoba 
postihující domácnosti, které vynakládají 
vysoký podíl výdajů na mobilitu z 
disponibilního příjmu nebo mají 
omezenou dostupnost cenově dostupných 
veřejných nebo alternativních druhů 
dopravy potřebných k uspokojení 
základních socioekonomických potřeb, se 
zvláštním zaměřením na domácnosti ve 
venkovských, ostrovních, horských, 
odlehlých a hůře dostupných oblastech 
nebo méně rozvinutých regionech či 
územích, včetně méně rozvinutých 
příměstských oblastí, způsobená jedním z 
těchto faktorů nebo jejich kombinací: 
vysoké výdaje na pohonné hmoty, 
postupné vyřazování automobilů se 
spalovacími motory, vysoké náklady na 
nahrazení automobilů se spalovacími 
motory automobily s nulovými emisemi, 
vysoké náklady nebo nedostupnost 
vhodných a cenově dostupných veřejných 
nebo alternativních způsobů dopravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „malým a středním podnikem“ 
malý nebo střední podnik ve smyslu 
článku 2 přílohy doporučení Komise 
2003/361/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „zranitelnými mikropodniky“ 
mikropodniky, které jsou významně 
zasaženy dopady začlenění budov do 
oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES na 
cenu a které postrádají prostředky na 
renovaci budovy, již využívají;

(12) „zranitelnými mikropodniky“ 
mikropodniky, které jsou významně 
zasaženy dopady začlenění budov a 
silniční dopravy do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES na cenu a které 
postrádají prostředky na renovaci budovy, 
již využívají, nebo na modernizaci vozidel, 
která používají při své obchodní činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) „zranitelnými malými a středními 
podniky“ malé a střední podniky, které 
jsou významně zasaženy dopady začlenění 
budov do oblasti působnosti směrnice 
2003/87/ES na cenu a které postrádají 
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prostředky na renovaci budovy, již 
využívají, nebo na modernizaci silničních 
vozidel, které používají při své obchodní 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „zranitelnými uživateli dopravy“ 
uživatelé dopravy, včetně uživatelů z 
domácností s nižším středním příjmem, 
které jsou významně zasaženy cenovými 
dopady začlenění silniční dopravy do 
oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES a 
které postrádají prostředky na nákup 
vozidel s nulovými a nízkými emisemi 
nebo na přechod na alternativní 
udržitelné druhy dopravy, včetně veřejné 
dopravy, a to zejména ve venkovských a 
odlehlých oblastech.

13) „zranitelnými uživateli dopravy“ 
uživatelé dopravy, včetně uživatelů z 
domácností s nižším středním příjmem, 
které jsou ohroženy dopravní chudobou a 
významně zasaženy cenovými dopady 
začlenění silniční dopravy do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát předloží Komisi 
sociální plán pro klimatická opatření (dále 
jen „plán“) spolu s aktualizací 
integrovaného vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu uvedeného v 
čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1999 v 
souladu s postupem a lhůtami stanovenými 
v uvedeném článku. Plán obsahuje 
soudržný soubor opatření a investic k 

1. Každý členský stát předloží Komisi 
sociální plán pro klimatická opatření (dále 
jen „plán“) spolu s aktualizací 
integrovaného vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu uvedeného v 
čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1999 v 
souladu s postupem a lhůtami stanovenými 
v uvedeném článku. Plán obsahuje 
soudržný soubor opatření a investic k 
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řešení dopadu stanovení ceny uhlíku na 
zranitelné domácnosti, zranitelné 
mikropodniky a zranitelné uživatele 
dopravy s cílem zajistit cenově dostupné 
vytápění, chlazení a mobilitu a zároveň 
doplnit a urychlit nezbytná opatření ke 
splnění cílů Unie v oblasti klimatu.

řešení energetické a dopravní chudoby, 
zejména dopadu stanovení ceny uhlíku na 
zranitelné domácnosti, zranitelné 
mikropodniky, zranitelné malé a střední 
podniky a zranitelné uživatele dopravy s 
cílem zajistit cenově dostupné vytápění, 
chlazení a mobilitu a zároveň doplnit a 
urychlit nezbytná opatření ke splnění cílů 
Unie v oblasti klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Sociální partneři a regionální a místní orgány mohou poskytnout cenný příspěvek k přípravě 
a tvorbě plánů, protože dobře znají specifickou odvětvovou a regionální situaci a potřeby. 
Předchozí zkušenosti s financováním z jiných zdrojů Unie ukazují, že zapojení sociálních 
partnerů a regionálních aktérů vede k cílenějším, účinnějším a úspěšnějším iniciativám a 
provádění opatření.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) podrobné kvantitativní informace 
o energetické a dopravní chudobě týkající 
se: počtu zranitelných domácností, 
zranitelných mikropodniků, zranitelných 
malých a středních podniků a 
zranitelných uživatelů dopravy 
identifikovaných na začátku plánu na 
základě definic v článku 2;

Or. en

Odůvodnění

Sociální plány pro klimatická opatření by se měly rovněž stát nástrojem pro měření úrovně a 
pokroku při snižování energetické a dopravní chudoby v Unii. Zpravodajové proto navrhují 
zavést povinné požadavky na podávání zpráv o počtu domácností v energetické a dopravní 
chudobě, které byly zjištěny na začátku plánu, spolu s konkrétními vnitrostátními cíli a úkoly 
pro jejich řešení. Členské státy by měly každé dva roky a na konci plánů podávat zprávy o 
svém pokroku.
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Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) vnitrostátní národní cíle a úkoly 
pro snížení počtu zranitelných 
domácností, zranitelných mikropodniků, 
zranitelných malých a středních podniků 
a zranitelných uživatelů dopravy po dobu 
trvání plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) konkrétní opatření a investice v 
souladu s článkem 3 s cílem omezit dopady 
uvedené v písmenu c) tohoto odstavce 
spolu s vysvětlením, jak by účinně přispěly 
k dosažení cílů stanovených v článku 1 v 
rámci celkového nastavení příslušných 
politik daného členského státu;

a) konkrétní opatření a investice v 
souladu s článkem 3 s cílem řešit dopady 
uvedené v písmenu c) tohoto odstavce 
spolu s vysvětlením, jak by účinně přispěly 
k dosažení cílů stanovených v článku 1 v 
rámci celkového nastavení příslušných 
politik daného členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odhad pravděpodobných dopadů 
tohoto navýšení cen na domácnosti, a 
zejména na incidenci energetické chudoby, 
na mikropodniky a na uživatele dopravy, 

c) odhad pravděpodobných dopadů 
tohoto navýšení cen na domácnosti, a 
zejména na incidenci energetické chudoby, 
na mikropodniky, malé a střední podniky a 
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sestávající zejména z odhadu a určení 
zranitelných domácností, zranitelných 
mikropodniků a zranitelných uživatelů 
dopravy; tyto dopady je třeba analyzovat s 
dostatečnou mírou rozčlenění podle 
regionů a s přihlédnutím k aspektům, jako 
je přístup k veřejné dopravě a základním 
službám a určení nejvíce zasažených 
oblastí, zejména pak území, která jsou 
odlehlá a venkovského charakteru;

na uživatele dopravy, sestávající zejména z 
odhadu a určení zranitelných domácností, 
zranitelných mikropodniků, zranitelných 
malých a středních podniků a zranitelných 
uživatelů dopravy; tyto dopady je třeba 
analyzovat s dostatečnou mírou rozčlenění 
podle regionů a s přihlédnutím k aspektům, 
jako je přístup k veřejné dopravě a 
základním službám a určení nejvíce 
zasažených oblastí, zejména pak území, 
která jsou odlehlá a venkovského 
charakteru;

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud plán stanoví opatření 
uvedená v čl. 3 odst. 2, kritéria pro určení 
způsobilých konečných příjemců, uvedení 
zamýšlené lhůty pro dotčená opatření a 
jejich odůvodnění na základě 
kvantitativního odhadu a kvalitativního 
vysvětlení toho, jak se očekává, že opatření 
obsažená v plánu sníží energetickou a 
dopravní chudobu a zranitelnost 
domácností, mikropodniků a uživatelů 
dopravy vůči zvýšení cen paliv v oblasti 
silniční dopravy a vytápění;

d) pokud plán stanoví opatření 
uvedená v čl. 3 odst. 2, kritéria pro určení 
způsobilých konečných příjemců, uvedení 
zamýšlené lhůty pro dotčená opatření a 
jejich odůvodnění na základě 
kvantitativního odhadu a kvalitativního 
vysvětlení toho, jak se očekává, že opatření 
obsažená v plánu sníží energetickou a 
dopravní chudobu a zranitelnost 
domácností, mikropodniků, malých a 
středních podniků a uživatelů dopravy 
vůči zvýšení cen paliv v oblasti silniční 
dopravy a vytápění;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zamýšlené milníky, cíle a orientační 
časový plán pro provádění opatření a 
investic, které budou realizovány do 31. 
července 2032;

e) zamýšlené milníky, cíle a orientační 
časový plán pro provádění opatření a 
investic, které budou realizovány do každé 
dvouleté integrované vnitrostátní zprávy o 
pokroku v oblasti energetiky a klimatu v 
souladu s článkem 23 a do 31. července 
2032;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) ustanovení pro účinné sledování a 
provádění plánu ze strany dotčeného 
členského státu, zejména pak navrhované 
milníky a cíle, včetně ukazatelů pro 
provádění opatření a investic, kterými se v 
relevantních případech rozumí ty, které 
jsou dostupné ve Statistickém úřadu 
Evropské unie, Evropském statistickém 
úřadu a Středisku pro sledování 
energetické chudoby, jak určuje 
doporučení Komise 2020/156354 týkající se 
energetické chudoby;

i) ustanovení pro účinné sledování a 
provádění plánu ze strany dotčeného 
členského státu, která mají být přijata na 
základě podrobných konzultací se 
sociálními partnery a regionálními a 
místními orgány v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, zejména pak navrhované 
milníky a cíle, včetně ukazatelů pro 
provádění opatření a investic, kterými se v 
relevantních případech rozumí ty, které 
jsou dostupné ve Statistickém úřadu 
Evropské unie, Evropském statistickém 
úřadu a Středisku pro sledování 
energetické chudoby, jak určuje 
doporučení Komise 2020/1563 týkající se 
energetické chudoby;

__________________ __________________
54 Úř. věst. L 357, 27.10.2020, s. 35. 54 Úř. věst. L 357, 27.10.2020, s. 35.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výplata podpory je podmíněna 
dosažením milníků a cílů pro opatření a 
investice stanovené v plánech. Tyto 
milníky a cíle musí být slučitelné s cíli 
Unie v oblasti klimatu a zahrnují zejména:

2. Výplata podpory je podmíněna 
dosažením milníků a cílů pro opatření a 
investice stanovené v plánech v souladu s 
článkem 6. Tyto milníky a cíle musí být 
slučitelné s cíli Unie v oblasti klimatu a 
zahrnují zejména:

Or. en

Odůvodnění

Sociální plány pro klimatická opatření by se měly prioritně zabývat sociálními opatřeními v 
oblasti klimatu, nikoliv obecnými opatřeními v oblasti klimatu bez sociálního prvku, v souladu 
s kategoriemi uvedenými v článku 6. Podpora je poskytována z vnitrostátních příjmů ETS 1, z 
Inovačního fondu, Modernizačního fondu a dalších programů a fondů.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) snižování emisí skleníkových 
plynů;

d) snižování emisí skleníkových plynů 
v souvislosti s opatřeními a investicemi 
podle článku 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) snižování počtu zranitelných 
domácností, zejména domácností trpících 
energetickou chudobou, počtu zranitelných 

e) snižování počtu zranitelných 
domácností, zejména domácností trpících 
energetickou chudobou, počtu zranitelných 
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mikropodniků a zranitelných uživatelů 
dopravy, mimo jiné i ve venkovských a 
odlehlých oblastech.

mikropodniků, zranitelných malých a 
středních podniků a zranitelných uživatelů 
dopravy, mimo jiné i ve venkovských a 
odlehlých oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou začlenit 
náklady na opatření, která poskytují 
dočasnou přímou podporu příjmů 
zranitelných domácností a zranitelných 
domácností, které jsou uživateli dopravy, s 
cílem absorbovat navýšení cen za paliva v 
oblasti silniční dopravy a vytápění. Tato 
podpora se postupem času snižuje a je 
omezena na přímý dopad obchodování s 
emisemi pro budovy a silniční dopravu. 
Způsobilost k získání této přímé podpory 
příjmů skončí do uplynutí lhůt 
stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. d).

1. Členské státy mohou začlenit 
náklady na opatření, která poskytují 
dočasnou přímou podporu příjmů, včetně 
snížení daní a poplatků coby přechodného 
opatření pro zranitelné domácnosti a 
zranitelné domácnosti, které jsou uživateli 
dopravy, s cílem absorbovat navýšení cen 
za paliva v oblasti silniční dopravy a 
vytápění. Tato podpora se postupem času 
snižuje a je omezena na přímý dopad 
obchodování s emisemi pro budovy a 
silniční dopravu. Tato přímá podpora 
příjmů nepřesáhne 25 % celkových 
odhadovaných nákladů plánu a je časově 
omezena na tři roky počínaje dnem, kdy 
členský stát začne uplatňovat ustanovení 
kapitoly IVa směrnice 2003/87/ES 
[(COD)2021/0211], pokud jde o paliva, 
která se používají ke spalování v 
soukromé silniční dopravě a k vytápění a 
chlazení obytných budov.

Or. en

Odůvodnění

Dočasná přímá podpora příjmů by měla být přechodným opatřením k pokrytí dopadů na 
začátku systému ETS 2 pro soukromou silniční dopravu a vytápění budov, dokud nezačnou 
platit strukturální opatření, a neměla by stát v cestě strukturálním opatřením, která – na 
rozdíl od přímé podpory příjmů – nejen řeší sociální dopady, ale také strukturálně přispívají k 
dlouhodobé dekarbonizaci. Zpravodajové proto navrhují omezit přímou podporu příjmů z 
hlediska času a výše.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou zahrnout 
náklady na následující opatření a investice 
do odhadovaných celkových nákladů 
plánů, pokud jsou ku prospěchu především 
zranitelným domácnostem, zranitelným 
mikropodnikům nebo zranitelným 
uživatelům dopravy a mají:

2. Členské státy mohou zahrnout 
náklady na následující opatření a investice 
do odhadovaných celkových nákladů 
plánů, pokud jsou ku prospěchu především 
zranitelným domácnostem, zranitelným 
mikropodnikům, zranitelným malým a 
středním podnikům nebo zranitelným 
uživatelům dopravy a mají:

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat renovaci budov, 
zejména těch osob, které obývají budovy s 
nejhorší výkonností, mimo jiné ve formě 
finanční podpory nebo fiskálních pobídek, 
jako je možnost odpočtu nákladů na 
renovace z nájmu, a to bez ohledu na 
vlastnictví dotčených budov;

a) podporovat renovací budov, 
zejména pro splnění požadavků na 
renovaci stanovených ve směrnici .../... [o 
energetické náročnosti budov 
(přepracované znění)] pro ty osoby, které 
obývají budovy s nejhorší výkonností, 
mimo jiné ve formě finanční podpory nebo 
fiskálních pobídek, jako je možnost 
odpočtu nákladů na renovace z nájmu, a to 
bez ohledu na vlastnictví dotčených budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k dekarbonizaci vytápění 
a chlazení budov a vaření v nich, včetně 
elektrifikace, a integrace energie z 
obnovitelných zdrojů, které přispějí k 
dosažení energetických úspor;

b) přispívat k dekarbonizaci vytápění 
a chlazení budov a vaření v nich, včetně 
elektrifikace, a integrace energie z 
obnovitelných zdrojů, které přispějí k 
dosažení energetických úspor, jako jsou 
poukázky, dotace nebo půjčky s nulovým a 
nízkým úrokem na investice do výrobků a 
služeb ke zvýšení energetické náročnosti 
budov nebo k integraci obnovitelných 
zdrojů energie do budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) poskytovat cílené, přístupné a 
cenově dostupné informace, vzdělávání, 
osvětu a poradenství o nákladově 
efektivních opatřeních a investicích a 
dostupné podpoře pro renovace budov a 
energetickou účinnost, včetně 
energetických auditů budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporovat veřejné a soukromé 
subjekty při vytváření a zajišťování cenově 
dostupných řešení v oblasti renovací za 
účelem zvýšení energetické účinnosti a 
vhodných nástrojů financování v souladu 

c) podporovat veřejné a soukromé 
subjekty, a zejména spolupráci veřejného 
a soukromého sektoru, při vytváření a 
zajišťování cenově dostupných řešení v 
oblasti renovací za účelem zvýšení 
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se sociálními cíli fondu; energetické účinnosti a vhodných nástrojů 
financování v souladu se sociálními cíli 
fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytovat přístup k vozidlům a 
jízdním kolům s nulovými a nízkými 
emisemi, včetně finanční podpory nebo 
fiskálních pobídek pro jejich nákup, jakož i 
pro vhodnou veřejnou a soukromou 
infrastrukturu, včetně možností dobíjení a 
doplňování paliva; v případě podpory 
týkající se nízkoemisních vozidel 
povinnost předložit časový rozvrh pro 
postupné snižování podpory;

d) poskytovat finanční podporu nebo 
daňové pobídky ke zlepšení přístupu k 
vozidlům a jízdním kolům s nulovými a 
nízkými emisemi, včetně finanční podpory 
nebo fiskálních pobídek pro jejich nákup 
pro vhodnou veřejnou a soukromou 
infrastrukturu, včetně možnosti dobíjení a 
doplňování paliva, a také pro rozvoj trhu s 
ojetými vozidly s nulovými a nízkými 
emisemi; v případě podpory týkající se 
nízkoemisních vozidel povinnost předložit 
časový rozvrh pro postupné snižování 
podpory; v případě podpory na nákup 
vozidel s nulovými a nízkými emisemi je 
podpora omezena na vozidla, která v 
daném roce spadají do nejnižšího 50% 
rozpětí tržních cen těchto vozidel v 
členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) poskytnout bezplatný přístup k 
veřejné dopravě nebo upravené tarify pro 
přístup k veřejné dopravě, jakož i podporu 
udržitelné mobility na požádání a 

e) podporovat udržitelnou mobilitu, a 
to i ve venkovských, ostrovních, horských, 
odlehlých a hůře dostupných oblastech 
nebo v méně rozvinutých regionech či 
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sdílených služeb v oblasti mobility; územích, včetně méně rozvinutých 
příměstských oblastí, například podporou 
využívání cenově dostupné a přístupné 
veřejné dopravy a sdílených služeb v 
oblasti mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podporovat školení, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci pracovní síly 
pro pracovní místa v odvětvích 
souvisejících s přechodem na ekologickou 
ekonomiku, zejména pro pracovní místa 
související s renovací budov a zaváděním 
infrastruktury pro alternativní paliva; 
opatření a investice podle tohoto bodu 
musí být v souladu s příslušnými 
opatřeními, která členské státy zahrnou 
do svých územních plánů spravedlivé 
transformace v souladu s čl. 8 odst. 2 
písm. k) nařízení (EU) č. 2021/1056, nebo 
s příslušnými opatřeními členských států v 
souladu s tematickým cílem podle čl. 3 
odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 
1304/20131a a přispívat k nim; opatření a 
investice podle tohoto bodu nepřesáhnou 
10 % celkových odhadovaných nákladů 
plánu.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 o Evropském sociálním 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 
470).

Or. en
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Odůvodnění

Pro řešení sociálních aspektů ekologické transformace je rovněž nezbytné zajistit dostatečně 
početnou pracovní sílu vyškolenou a kvalifikovanou pro provádění rychle rostoucího množství 
renovací budov a zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Zpravodajové proto 
navrhují, aby byl tento typ cílené odborné přípravy a rekvalifikace zahrnut do plánů, ale aby 
bylo zajištěno, že nenahrazuje jiné klíčové cíle fondu a je součástí širších programů odborné 
přípravy a rekvalifikace členských států v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Evropského sociálního fondu +.

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do 31. července 2023 poskytne 
Komise pokyny k nákladově efektivním 
opatřením a investicím v souvislosti s 
odstavcem 2. Do 31. července 2026 a poté 
každé dva roky vyhodnotí Komise na 
základě dvouleté zprávy o pokroku podle 
článku 23 nákladovou efektivnost 
opatření a investic, které členské státy 
provedly v rámci svých plánů. Komise 
podá zprávu o osvědčených postupech a 
odpovídajícím způsobem upraví pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fond nepodpoří a odhadované 
celkové náklady plánů nesmí zahrnovat 
opatření ve formě přímé podpory příjmů 
podle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení týkající 
se domácností, které již mají prospěch z:

1. Fond nenahradí a odhadované 
celkové náklady plánů musí zahrnovat 
pouze opatření ve formě přímé podpory 
příjmů podle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení v 
rozsahu, v jakém tato opatření doplňují 
podporu týkající se domácností, které již 
mají prospěch z:



PR\1248326CS.docx 37/58 PE703.206v02-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je nezbytné mít záruky, aby vynaložené příjmy nenahrazovaly stávající vnitrostátní 
výdaje, mělo by být možné, aby podpora v rámci Sociálního fondu pro klimatická opatření 
doplňovala vnitrostátní podpůrná opatření a byla přínosem i pro ty domácnosti, které již dnes 
nějakou formu podpory dostávají, například prostřednictvím sociálních energetických tarifů, 
neboť právě tyto domácnosti mohou mít z podpory v rámci Sociálního fondu pro klimatická 
opatření největší prospěch.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Přenášení přínosů na domácnosti, 
mikropodniky a uživatele dopravy

Členské státy mohou začlenit do 
odhadovaných celkových nákladů 
finanční podporu poskytovanou veřejným 
nebo soukromým subjektům jiným než 
zranitelným domácnostem, zranitelným 
mikropodnikům a zranitelným uživatelům 
dopravy, pokud tyto subjekty provádějí 
opatření a investice, které budou v 
konečném důsledku ku prospěchu 
zranitelným domácnostem, zranitelným 
mikropodnikům a zranitelným uživatelům 
dopravy.
Členské státy stanoví nezbytné zákonné a 
smluvní záruky, aby zajistily, že veškeré 
přínosy budou přeneseny na domácnosti, 
mikropodniky a uživatele dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Podpora ze Sociálního fondu pro klimatická opatření by měla být v první řadě určena 
domácnostem, nikoli finančním zprostředkovatelům, jako jsou investiční agentury nebo banky, 
neboť ty již v souvislosti s ekologickou transformací dostávají zvláštní podporu na levnější 
úvěry prostřednictvím EIB.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí na provádění fondu 
na období 2025–2027 činí 23 700 000 000 
EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí na provádění fondu 
na období 2024–2027 činí nejméně 
23 700 000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí na provádění fondu 
na období 2028–2032 činí 48 500 000 000 
EUR v běžných cenách pod podmínkou 
dostupnosti částek do výše ročních stropů 
příslušného víceletého finančního rámce 
uvedených v článku 312 Smlouvy o 
fungování EU.

2. Finanční krytí na provádění fondu 
na období 2028–2032 činí nejméně 
48 500 000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Fond je financován:
a) veškerými příjmy z povolenek 
vydražených v souladu s článkem 30d 
směrnice 2003/87/ES [(COD)2021/0211], 
které nebyly přiděleny členským státům 
nebo Inovačnímu fondu;
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b) dodatečnými příspěvky ze 
souhrnného rozpočtu Unie;

Or. en

Odůvodnění

Veškeré příjmy z uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ u domácností a malých a středních 
podniků by měly být použity na jejich podporu při přechodu na změnu klimatu a na podporu 
udržitelnější spotřeby. Všechny příjmy z dražeb nového systému obchodování s emisemi 
přidělené na úrovni Unie by proto měly v plném rozsahu směřovat do Sociálního fondu pro 
klimatická opatření. Pokud jsou ceny uhlíku nižší, než se očekávalo, finanční krytí se zajistí z 
rozpočtu Unie. Pokud budou ceny uhlíku vyšší, než se očekává, měl by se odpovídajícím 
způsobem zvýšit i objem Sociálního fondu pro klimatická opatření.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Příspěvky do fondu uvedené v odst. 
2a písm. b) se použijí pouze v případě, že 
dotační prostředky do fondu uvedené v 
odst. 2a písm. a) nepostačují k dosažení 
finančního krytí v souladu s odstavci 1 a 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. V případě, že příspěvky do fondu 
uvedené v odst. 2a písm. a) přesáhnou 
cílovou částku finančního krytí podle 
odstavců 1 a 2, zůstane přebytek ve fondu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci fondu doplňuje 
podporu poskytovanou v rámci jiných 
fondů, programů a nástrojů Unie. Opatření 
a investice podporované fondem mohou 
obdržet podporu z jiných fondů, programů 
a nástrojů Unie, pokud tato podpora 
nepokrývá tutéž nákladovou položku.

1. Podpora v rámci fondu doplňuje 
podporu poskytovanou v rámci jiných 
unijních, vnitrostátních a v příslušných 
případech regionálních fondů, programů a 
nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpora z fondu se využívá v 
součinnosti, doplňkovosti, soudržnosti a 
souladu s dalšími fondy, programy a 
nástroji na úrovni Unie, na vnitrostátní a 
případně na regionální úrovni, zejména s 
Modernizačním fondem zřízeným 
směrnicí 2003/87/ES, programem 
InvestEU, Nástrojem pro technickou 
podporu, Nástrojem pro oživení a 
odolnost a fondy, na které se vztahuje 
nařízení (EU) 2021/1060.

Or. en

Odůvodnění

Sociální fond pro klimatická opatření by mělo být možné využívat v kombinaci s prostředky z 
jiných finančních nástrojů, včetně nástrojů EU.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Předběžné financování

1. S výhradou přijetí prováděcího 
aktu uvedeného v čl. 16 odst. 1 Komisí, 
pokud členský stát požádá o předběžné 
financování spolu s předložením plánu, 
vyplatí Komise předběžnou platbu ve výši 
až 13 % finančního příspěvku. Odchylně 
od čl. 116 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 
2018/1046 provede Komise odpovídající 
platbu pokud možno do dvou měsíců poté, 
co přijala právní závazek uvedený v 
článku 18.
2. V případě předběžného 
financování podle odstavce 1 se finanční 
příspěvky úměrně upraví.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že podpora může být účinně rozšířena od počátku fungování Sociálního 
fondu pro klimatická opatření, mělo by být možné, aby částka až do výše 13 % finančního 
příspěvku byla vyplacena formou předběžného financování.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přispějí nejméně k 50 
% celkových odhadovaných nákladů jejich 
plánů.

1. Členské státy přispějí nejméně k 60 
% celkových odhadovaných nákladů na 
opatření a investice uvedené v čl. 6 odst. 1 
v rámci svých plánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přispějí nejméně k 50 
% celkových odhadovaných nákladů na 
opatření a investice uvedené v čl. 6 odst. 2 
v rámci svých plánů.
Odchylně od prvního pododstavce je 
příspěvek členských států s HDP na 
obyvatele v tržních cenách nižším než 65 
% průměru Unie v období 2016 až 2018 
omezen na maximálně 40 % celkových 
odhadovaných nákladů na opatření a 
investice uvedené v čl. 6 odst. 2 v jejich 
plánech.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajové navrhují rozlišit podíly vnitrostátního spolufinancování na základě typu 
opatření a investic a relativního HDP na obyvatele členských států, a to od 60 % 
vnitrostátního spolufinancování dočasné přímé podpory příjmu po 50 % vnitrostátního 
spolufinancování cílených strukturálních opatření a 40 % vnitrostátního spolufinancování 
cílených strukturálních opatření v členských státech způsobilých pro navýšení z 
Modernizačního fondu podle návrhu revize ETS.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mimo jiné použijí 
příjmy z dražby svých povolenek v souladu 
s kapitolou IVa směrnice 2003/87/ES na 
svůj vnitrostátní příspěvek k celkovým 
odhadovaným nákladům uvedeným v 
jejich plánech.

2. Členské státy použijí příjmy z 
dražby svých povolenek v souladu s 
kapitolou IVa směrnice 2003/87/ES na svůj 
vnitrostátní příspěvek k celkovým 
odhadovaným nákladům uvedeným v 
jejich plánech.
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Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly prioritně využívat vnitrostátní příjmy z nového systému obchodování s 
emisemi pro budovy a silniční dopravu pro svůj podíl vnitrostátního spolufinancování, aby 
zajistily, že tyto vnitrostátní příjmy přispějí v co největší míře k řešení případných sociálních 
dopadů vyplývajících z nového systému obchodování s emisemi. Vzhledem k tomu, že většinu 
příjmů v rámci systému ETS 2 tvoří vnitrostátní příjmy, budou tyto příjmy více než dostatečné 
k pokrytí požadavku na vnitrostátní spolufinancování sociálního klimatického plánu.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zda plán představuje reakci na 
sociální dopad na zranitelné domácnosti, 
zranitelné mikropodniky a zranitelné 
uživatele dopravy v dotčeném členském 
státě a na výzvy, jimž tito čelí a jež 
vyplývají z vytvoření systému 
obchodování s emisemi pro budovy a 
silniční dopravu zřízeného podle kapitoly 
IVa směrnice 2003/87/ES, zejména 
domácnosti trpící energetickou chudobou, 
a zda náležitě zohledňuje výzvy určené v 
posouzeních Komise týkajících se 
aktualizace integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu 
dotčeného členského státu a jeho pokroku 
podle čl. 9 odst. 3 a článku 13 a 29 nařízení 
(EU) 2018/1999, jakož i v doporučeních 
Komise členským státům vydaným podle 
článku 34 nařízení (EU) 2018/1999 s 
ohledem na dlouhodobý cíl klimatické 
neutrality Unie do roku 2050. Přitom se 
zohlední zvláštní výzvy a finanční příděl 
dotčeného členského státu;

i) zda plán představuje reakci na 
sociální dopad na zranitelné domácnosti, 
zranitelné mikropodniky, zranitelné malé a 
střední podniky a zranitelné uživatele 
dopravy v dotčeném členském státě a na 
výzvy, jimž tito čelí a jež vyplývají z 
vytvoření systému obchodování s emisemi 
pro budovy a silniční dopravu zřízeného 
podle kapitoly IVa směrnice 2003/87/ES, 
zejména domácnosti trpící energetickou 
chudobou, a zda náležitě zohledňuje výzvy 
určené v posouzeních Komise týkajících se 
aktualizace integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu 
dotčeného členského státu a jeho pokroku 
podle čl. 9 odst. 3 a článku 13 a 29 nařízení 
(EU) 2018/1999, jakož i v doporučeních 
Komise členským státům vydaným podle 
článku 34 nařízení (EU) 2018/1999 s 
ohledem na dlouhodobý cíl klimatické 
neutrality Unie do roku 2050. Přitom se 
zohlední zvláštní výzvy a finanční příděl 
dotčeného členského státu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zda se očekává, že plán bude mít v 
dotčeném členském státě trvalý dopad na 
výzvy, kterými se zabývá, a zejména na 
zranitelné domácnosti, zranitelné 
mikropodniky a zranitelné uživatele 
dopravy, především pak domácnosti trpící 
energetickou chudobou;

i) zda se očekává, že plán bude mít v 
dotčeném členském státě trvalý dopad na 
výzvy, kterými se zabývá, a zejména na 
zranitelné domácnosti, zranitelné 
mikropodniky, zranitelné malé a střední 
podniky a zranitelné uživatele dopravy, 
především pak domácnosti trpící 
energetickou chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud sociální plán pro klimatická 
opatření, včetně příslušných milníků a cílů, 
již dotčený členský stát nemůže uskutečnit, 
ať už zcela, nebo částečně, z důvodu 
objektivních okolností, zejména kvůli 
vlastním přímým dopadům systému 
obchodování s emisemi pro budovy a 
silniční dopravu zřízeného podle kapitoly 
IVa směrnice 2003/87/ES, může dotčený 
členský stát předložit Komisi změnu svého 
plánu za účelem provedení nezbytných a 
řádně odůvodněných úprav. Členské státy 
mohou požádat o technickou podporu pro 
vypracování této žádosti.

1. Pokud sociální plán pro klimatická 
opatření, včetně příslušných milníků a cílů, 
již dotčený členský stát nemůže uskutečnit, 
ať už zcela, nebo částečně, z důvodu 
objektivních okolností, zejména kvůli 
vlastním přímým dopadům systému 
obchodování s emisemi pro budovy a 
silniční dopravu zřízeného podle kapitoly 
IVa směrnice 2003/87/ES, může dotčený 
členský stát, v příslušných případech po 
konzultaci se sociálními partnery a 
regionálními a místními orgány v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, předložit Komisi změnu svého 
plánu za účelem provedení nezbytných a 
řádně odůvodněných úprav. Členské státy 
mohou požádat o technickou podporu pro 
vypracování této žádosti.

Or. en
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Odůvodnění

Sociální partneři a regionální a místní orgány mohou poskytnout cenný příspěvek k provádění 
a změně, protože dobře znají specifickou odvětvovou a regionální situaci a potřeby. Předchozí 
zkušenosti s financováním z jiných zdrojů Unie ukazují, že zapojení sociálních partnerů a 
regionálních aktérů vede k cílenějším, účinnějším a úspěšnějším iniciativám a provádění 
opatření.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí 
uvedené v článku 16, včas uzavře s 
dotčeným členským státem dohodu, jež 
představuje individuální právní závazek ve 
smyslu nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 
na období 2025–2027. Tato dohoda může 
být uzavřena nejdříve jeden rok před 
rokem zahájení dražeb podle kapitoly IVa 
směrnice 2003/87/ES.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí 
uvedené v článku 16, včas uzavře s 
dotčeným členským státem dohodu, jež 
představuje individuální právní závazek ve 
smyslu nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 
na období 2024–2027. Tato dohoda může 
být uzavřena nejdříve jeden rok před 
rokem zahájení dražeb podle kapitoly IVa 
směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v důsledku posouzení uvedeného v 
odstavci 3 Komise zjistí, že milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí Komise uvedeném 
v článku 16 nebyly uspokojivě splněny, 
platba veškerého finančního přídělu nebo 
jeho části se pozastaví. Dotčený členský 
států může předložit své připomínky do 
jednoho měsíce od oznámení posouzení 
Komise.

Pokud v důsledku posouzení uvedeného v 
odstavci 2 Komise zjistí, že milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí Komise uvedeném 
v článku 16 nebyly uspokojivě splněny, 
platba veškerého finančního přídělu nebo 
jeho části se pozastaví. Dotčený členský 
států může předložit své připomínky do 
jednoho měsíce od oznámení posouzení 
Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do dvanácti měsíců ode dne 
uzavření příslušných dohod uvedených v 
článku 18 nebylo dosaženo žádného 
hmatatelného pokroku z hlediska 
veškerých relevantních milníků a cílů ze 
strany dotčeného členského státu, Komise 
vypoví příslušné dohody uvedené v článku 
18 a zruší vyčlenění dané částky 
finančního přídělu. Komise přijme 
rozhodnutí o vypovězení dohod uvedených 
v článku 18 poté, co poskytne dotčenému 
členskému státu možnost předložit své 
připomínky do dvou měsíců od sdělení 
posouzení Komise týkající se toho, že 
nebylo dosaženo žádného hmatatelného 
pokroku.

7. Pokud do dvanácti měsíců ode dne 
uzavření příslušných dohod uvedených v 
článku 18 nebylo dosaženo žádného 
hmatatelného pokroku z hlediska 
veškerých relevantních milníků a cílů ze 
strany dotčeného členského státu, Komise 
vypoví příslušné dohody uvedené v článku 
18 a zruší vyčlenění dané částky 
finančního přídělu. Jakékoli předběžné 
financování podle článku [13a] musí být 
zpětně získáno v plné výši. Komise přijme 
rozhodnutí o vypovězení dohod uvedených 
v článku 18 poté, co poskytne dotčenému 
členskému státu možnost předložit své 
připomínky do dvou měsíců od sdělení 
posouzení Komise týkající se toho, že 
nebylo dosaženo žádného hmatatelného 
pokroku. Veškeré zrušené závazky se 
poměrně rozdělí mezi ostatní členské 
státy.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba provést technickou změnu, aby se ustanovení o ukončení plateb sladilo s návrhem 
zpravodajů na zahrnutí podílu předběžného financování pro sociální klimatické plány, aby 
bylo možné v případě ukončení plateb získat zpět veškeré předběžné financování v plné výši.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při provádění fondu členské státy 
jakožto příjemci finančních prostředků z 
fondu přijmou veškerá vhodná opatření, 

1. Při provádění fondu členské státy 
jakožto příjemci finančních prostředků z 
fondu přijmou veškerá vhodná opatření, 
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aby ochránily finanční zájmy Unie a 
zajistily, aby použití finančních prostředků 
na opatření a investice podporované 
fondem bylo v souladu s platným unijním a 
vnitrostátním právem, zejména s ohledem 
na předcházení, odhalování a nápravu 
podvodů, korupce a střetů zájmů. Za tímto 
účelem členské státy zajistí účinný a 
efektivní systém vnitřní kontroly, jak je 
podrobně uvedeno v příloze III, a zpětné 
získávání částek vyplacených neprávem 
nebo nesprávně použitých. Členské státy se 
mohou spoléhat na své řádné vnitrostátní 
systémy správy rozpočtu.

aby ochránily finanční zájmy Unie a 
zajistily, aby použití finančních prostředků 
na opatření a investice podporované 
fondem bylo v souladu s platným unijním a 
vnitrostátním právem, zejména s ohledem 
na ochranu rozpočtu Unie v případě 
porušení zásad právního státu, 
předcházení, odhalování a nápravu 
podvodů, korupce a střetů zájmů. Za tímto 
účelem členské státy zajistí účinný a 
efektivní systém vnitřní kontroly, jak je 
podrobně uvedeno v příloze III, a zpětné 
získávání částek vyplacených neprávem 
nebo nesprávně použitých. Členské státy se 
mohou spoléhat na své řádné vnitrostátní 
systémy správy rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při provádění fondu přijme 
Komise veškerá vhodná opatření v 
souladu s nařízením (EU, Euratom) 
2020/2092, aby zajistila ochranu 
finančních prostředků v souvislosti s 
opatřeními a investicemi podporovanými 
fondem v případě porušení zásad 
právního státu v členských státech. Za 
tímto účelem zajistí Komise efektivní a 
účinný systém vnitřní kontroly a zpětné 
získávání neoprávněně vyplacených nebo 
nesprávně použitých částek. 

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a dotčené členské státy podpoří 
úměrně svým příslušným pravomocem 
synergie a zajistí účinnou koordinaci mezi 
fondem a jinými programy a nástroji Unie, 
včetně Programu InvestEU, Nástroje pro 
technickou podporu, Nástroje pro oživení a 
odolnost a fondů, na které se vztahuje 
nařízení (EU) 2021/1060. Za tímto účelem:

Komise a dotčené členské státy podpoří 
úměrně svým příslušným pravomocem 
synergie a zajistí účinnou koordinaci mezi 
fondem a jinými programy a nástroji Unie, 
včetně Modernizačního fondu, Programu 
InvestEU, Nástroje pro technickou 
podporu, Nástroje pro oživení a odolnost a 
fondů, na které se vztahuje nařízení (EU) 
2021/1060. Za tímto účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění a 
kontrolu na úrovni Unie, členských států a 
případně regionů v zájmu dosažení cílů 
fondu.

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění a 
kontrolu na úrovni Unie, členských států a 
případně regionů, včetně sociálních 
partnerů v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi, v zájmu 
dosažení cílů fondu.

Or. en

Odůvodnění

Sociální partneři mohou cenným způsobem přispět k zajištění koordinace a doplňkovosti s 
ostatními finančními prostředky Unie a stávajícími finančními nástroji, zejména v oblasti 
investic a dovedností pro ekologickou transformaci. Sociální partneři mohou vycházet ze 
zkušeností získaných při provádění Nástroje pro oživení a odolnosti. Mají také dobré 
předpoklady k tomu, aby porozuměli specifické situaci a potřebám v jednotlivých odvětvích a 
regionech.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příjemci financování Unie přiznají 
původ těchto finančních prostředků a 
zajistí viditelnost financování Unie, 
zejména při propagaci opatření a jejich 
výsledků, tak, že uvedou ucelené, účinné a 
přiměřené informace zacílené na více 
skupin, včetně sdělovacích prostředků a 
veřejnosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz článek 22a.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Viditelnost financování Unie

1. Každý členský stát zajistí:
a) viditelnost zprostředkujících 
subjektů a konečných příjemců podpory 
Unie při všech činnostech souvisejících s 
operacemi podporovanými z fondu;
b) poskytování informací o úloze 
a dosažených výsledcích fondů občanům 
Unie prostřednictvím jednotného 
internetového portálu, který umožňuje 
přístup ke všem programům týkajícím se 
daného členského státu.
2. Členské státy potvrdí a případně 
zajistí, aby zprostředkující subjekty 
potvrdily podporu z fondu a původ těchto 
prostředků tím, že:
a) zajistí viditelnost financování Unie 
pro konečné příjemce a veřejnost, včetně 
uvedení znaku Unie a příslušného 
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prohlášení o financování s nápisem 
„financováno Evropskou unií – Sociálním 
fondem pro klimatická opatření“ na 
dokumentech a komunikačních 
materiálech týkajících se provádění 
operace určených pro konečné příjemce 
nebo veřejnost;
b) zveřejní na jejich oficiálních 
internetových stránkách, pokud takové 
stránky existují, a na sociálních sítích 
stručný popis operace úměrný míře 
podpory, včetně jejích cílů a výsledků, 
a zdůrazní, že je na danou operaci 
poskytována finanční podpora z Unie;
c) vyvěšení trvalých tabulek nebo 
billboardů, které jsou jasně viditelné pro 
konečné příjemce a veřejnost a na kterých 
je uveden znak Unie, jakmile je zahájena 
fyzická realizace operací zahrnujících 
fyzické investice nebo je nainstalováno 
zakoupené vybavení, u operací 
zahrnujících fyzické investice nebo 
vybavení;
d) komunikace o operací 
zahrnujících finanční nástroje, včetně 
dočasné přímé podpory příjmu v souladu s 
čl. 6 odst. 1, výši podpory z fondu 
konečným příjemcům.
3. Pokud členský stát neplní 
povinnosti podle odstavců 1 a 2 a pokud 
nebyla zavedena nápravná opatření, 
uplatní Komise s ohledem na zásadu 
proporcionality opatření, která zruší až 5 
% podpory z fondu pro dotyčný členský 
stát ročně.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna viditelnost podpory Unie pro každý typ opatření a investic v rámci 
sociálních plánů plány pro klimatická opatření, včetně dočasné přímé podpory příjmů, 
navrhují zpravodajové posílit povinnosti členských států a zprostředkujících subjektů, jako 
jsou banky, veřejno-soukromé podniky nebo velké stavební společnosti, zajistit viditelnost 
financování Unie pro konečné příjemce. Členským státům nebo zprostředkujícím subjektům, 
které tyto povinnosti nedodrží, by měla být uložena sankce ve výši 5 % jejich podpory.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý dotčený členský stát 
předloží Komisi jednou za dva roky zprávu 
o provádění svého plánu jako součást 
integrované vnitrostátní zprávy o pokroku 
v oblasti energetiky a klimatu podle článku 
17 nařízení (EU) 2018/1999 a v souladu s 
článkem 28 uvedeného nařízení. Dotčené 
členské státy do své zprávy o pokroku 
začlení:

1. Každý dotčený členský stát 
předloží Komisi jednou za dva roky zprávu 
o provádění svého plánu jako součást 
integrované vnitrostátní zprávy o pokroku 
v oblasti energetiky a klimatu podle článku 
17 nařízení (EU) 2018/1999 a v souladu s 
článkem 28 uvedeného nařízení, a to po 
podrobné konzultaci se sociálními 
partnery a regionálními a místními 
orgány v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi. Dotčené 
členské státy do své zprávy o pokroku 
začlení:

Or. en

Odůvodnění

Sociální partneři a regionální a místní orgány mohou poskytnout cenný příspěvek k provádění 
a monitorování, protože dobře znají specifickou odvětvovou a regionální situaci a potřeby. 
Předchozí zkušenosti s financováním z jiných zdrojů Unie ukazují, že zapojení sociálních 
partnerů a regionálních aktérů vede k cílenějším, účinnějším a úspěšnějším iniciativám a 
provádění opatření.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podrobné kvantitativní informace o 
počtu domácností trpících energetickou 
chudobou;

a) podrobné kvantitativní informace o 
počtu domácností trpících energetickou a 
dopravní chudobou, zejména zranitelných 
domácností, zranitelných mikropodniků, 
zranitelných malých a středních podniků 
a zranitelných uživatelů dopravy, jak jsou 
definováni v článku 2;
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Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případně podrobné informace o 
pokroku na cestě k dosažení orientačního 
vnitrostátního cíle snížit počet domácnosti 
trpících energetickou chudobou;

b) podrobné informace o pokroku na 
cestě k dosažení orientačních 
vnitrostátních cílů a úkolů snížit počet 
domácností trpících energetickou a 
dopravní chudobou, zejména zranitelných 
domácností, zranitelných mikropodniků, 
zranitelných malých a středních podniků 
a zranitelných uživatelů dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise sleduje podíl nákladů 
spojených s vyřazením povolenek podle 
kapitoly IVa směrnice 2003/87/ES, které 
absorbují dodavatelé paliv a které se 
přenášejí na konečné spotřebitele. Komise 
každoročně podává zprávu o svých 
zjištěních Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 25, kterými doplní toto nařízení za 
účelem stanovení společných ukazatelů, 
které budou použity pro podávání zpráv o 
pokroku a pro účely monitorování a 
hodnocení fondu z hlediska dosahování 
cílů stanovených v článku 1.

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 25, kterými doplní toto nařízení za 
účelem stanovení společných ukazatelů, 
které budou použity pro podávání zpráv o 
pokroku a pro účely monitorování a 
hodnocení fondu z hlediska dosahování 
cílů stanovených v článku 1. Komise 
přijme tyto akty v přenesené pravomoci 
nejpozději [6 měsíců po ... datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. 

Or. en

Odůvodnění

Harmonizované formáty a kritéria pro podávání zpráv by měly být stanoveny co nejdříve před 
skutečným spuštěním plánů.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. července 2028 předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů hodnotící zprávu 
o provádění a fungování fondu.

1. Do 31. července 2026 předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů hodnotící zprávu 
o provádění a fungování fondu.

Or. en

Odůvodnění

První hodnocení by mělo být provedeno v roce 2026, tedy včas před jednáním o příštím 
víceletém finančním rámci.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne, kdy členské státy 
uvedou v platnost právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) [rrrr/ččč]64, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES, pokud jde o kapitolu IVa 
směrnice 2003/87/ES.

Použije se ode dne, kdy členské státy 
uvedou v platnost právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) [rrrr/ččč]64, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES, pokud jde o kapitolu IVa 
směrnice 2003/87/ES, a zakotví do 
právních předpisů cíl nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v celém 
hospodářství nejpozději do roku 2050.

__________________ __________________
64 [Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) rrrr/ččč…. (Úř. věst. …..).] 
[Směrnice, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES]

64 [Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) rrrr/ččč…. (Úř. věst. …..).] 
[Směrnice, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES]

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajové předkládají dva předpoklady pro získání podpory ze Sociálního fondu pro 
klimatická opatření: uplatnění zásady „znečišťovatel platí“ na vytápění a chlazení budov a 
silniční dopravu prostřednictvím nového systému obchodování s emisemi v těchto odvětvích a 
závazku členských států k neutralitě vůči klimatu. Závazek klimatické neutrality do roku 2050 
a přístup k fondu by měly jít ruku v ruce.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Souvislosti

Nařízení o Sociálním fondu pro klimatická opatření je součástí širšího úsilí Komise v rámci 
Zelené dohody pro Evropu o snížení emisí skleníkových plynů v Evropské unii o 55 % v roce 
2030 oproti roku 1990 a o zajištění toho, aby každý evropský občan mohl tuto energetickou 
transformaci uskutečnit. Tento fond je spojen s návrhem Komise na zřízení nového 
evropského systému obchodování s emisemi1 (ETS2), který se má vztahovat na emise 
z budov a silniční dopravy, a to dvěma způsoby:

 Příjmy z nového systému obchodování s emisemi se používají k financování fondu 
a spolufinancování opatření Sociálního fondu pro klimatická opatření prováděných 
členskými státy. 

 Fond pomáhá zranitelným občanům, domácnostem a podnikům, na které má nový 
systém obchodování s emisemi neúměrný dopad.

Smyslem existence fondu je proto podporovat zranitelné občany, domácnosti a podniky, jakož 
i zranitelné uživatele dopravy, aby prováděli klimatickou transformaci a zvýšili udržitelnost 
své spotřeby prostřednictvím konkrétních opatření.
V plánu jsou dva druhy opatření: zaprvé konkrétní investice zaměřené na dekarbonizaci 
silniční dopravy a stavebnictví; za druhé, dočasná přímá příjmová/sociální podpora sloužící 
jako záchranná síť pro ty, kteří nemají adekvátní a cenově dostupné nízkoemisní alternativy 
a kteří budou nejvíce postiženi zvýšením cen uhlíku.

Kromě toho, že je fondem na ochranu klimatu, má Sociální fond pro klimatická opatření i 
zásadní sociální rozměr. Tyto dva aspekty jdou ruku v ruce, aby pomohly učinit ekologickou 
transformaci v EU sociálně spravedlivější. V boji proti obrovským výzvám spojeným se 
změnou klimatu je tak Sociální fond pro klimatická opatření důležitým nástrojem, který má 
zabránit tomu, aby byli nepřiměřeně poškozeni občané s nižšími a středními příjmy ohrožení 
energetickou a dopravní chudobou, a podpořit tak úsilí EU o přechod na ekologičtější 
ekonomiku prostřednictvím transformace, při níž „nikdo nebude opomenut“2.

B. Cíl a oblast působnosti

Komise odhaduje, že domácnosti utratí o 0,7 až 0,8 procentního bodu více za účty za energii, 
jak je uvedeno v posouzení dopadů balíčku Fit for 55, které provedla Komise3. Začlenění 
silniční dopravy a domácností do nového systému obchodování s emisemi se nejvíce dotkne 
osob s nižšími příjmy, které již nyní vynakládají nadprůměrný podíl výdajů na energie. 
Sociální fond pro klimatická opatření je proto určen zranitelným občanům, domácnostem, 
mikropodnikům a malým a středním podnikům, včetně těch ohrožených energetickou a 
dopravní chudobou. Návrh zpravodajů usiluje o stanovení definice energetické chudoby na 
úrovni EU a zavádí definici dopravní chudoby, neboť dosud neexistují žádné definice na 
úrovni Unie. Spadají sem zranitelné domácnosti, zranitelné mikropodniky, zranitelné malé 

1 Kapitola IVa směrnice 2003/87/ES.
2 Stav Unie, září 2020, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
3 COM/2021/568
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a střední podniky a uživatelé dopravy, kteří mají jen málo vhodných a cenově dostupných 
alternativ k fosilním palivům ve stavebnictví a dopravě, nebo nemají žádné. Aby se zajistilo, 
že se finanční prostředky dostanou k těm nejpotřebnějším, musí členské státy pravidelně 
podávat zprávy o stavu energetické a dopravní chudoby a o tom, jak opatření obsažená 
v jejich sociálních plánech pro klimatická opatření přispívají k řešení tohoto problému. 
Podpora z fondu na nákup elektromobilu by se navíc měla omezit na základní vozy nebo vozy 
střední třídy, a to i s ohledem na rychlý rozvoj trhu s ojetými elektromobily.

Finanční zprostředkovatelé, jako jsou banky, a také poradenské firmy a klimatické agentury 
by podle názoru zpravodajů neměly být hlavními příjemci prostředků ze Sociálního fondu pro 
klimatická opatření. Na seznam způsobilých příjemců se naopak doplňují zranitelné malé 
a střední podniky. 

C. Sociální plány pro klimatická opatření
 
Podle nařízení jsou členské státy odpovědné za přidělování prostředků ze Sociálního fondu 
pro klimatická podle konkrétních potřeb regionů a komunit. Členské státy jsou povinny 
vypracovat a předložit Komisi sociální plány pro klimatická opatření, které budou 
formulovány v kontextu závazků přijatých ve stávajících vnitrostátních plánech v oblasti 
energetiky a klimatu, jež mají být pro každý členský stát aktualizovány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 (dále jen „nařízení o správě energetické 
unie“)4

Zpravodajové navrhují mnohem lépe zacílit, monitorovat a měřit plány a způsobilá opatření, 
aby byla zajištěna co nejvyšší přidaná hodnota a nákladová efektivita při podpoře domácností, 
aby se staly udržitelnějšími a zároveň přispěly k celkovému snížení emisí skleníkových plynů.
S cílem podnítit členské státy k tomu, aby se zaměřily na opatření s nejvyšší přidanou 
hodnotou a nákladovou efektivitou, by Komise měla před zahájením plánů poskytnout 
podrobné pokyny k opatřením a investicím, které by mohly přinést největší prospěch, 
pravidelně sledovat dopad plánů členských států a aktualizovat své pokyny na základě 
osvědčených postupů. Zpravodajové se navíc domnívají, že je nezbytné od samého počátku 
zapojit sociální partnery a regionální orgány, aby se zajistila široká podpora plánů a jejich 
sladění s realitou na místě. V neposlední řadě se od členských států očekává, že stanoví 
konkrétní cíle a zaváží se k důkladnému harmonogramu provádění s podáváním zpráv, 
přičemž sociální partneři budou přispívat k pokroku při plnění vnitrostátních cílů a úkolů 
v oblasti snižování energetické a dopravní chudoby.

Pokud jde o způsobilá opatření a investice, zpravodajové uznávají, že dočasné přímé příjmy 
mohou být v některých případech přínosné pro poskytnutí krátkodobé překlenovací podpory, 
dokud se strukturální opatření a investice účinně nerozběhnou a neprokáží svůj plný dopad, 
navrhují však, aby tato opatření nepřesáhla 25 % celkových odhadovaných nákladů plánu 
a byla omezena na tříleté přechodné období, aby se zabránilo odčerpání zdrojů z 
udržitelnějších, dlouhodobějších opatření a investic. Strukturální investice a opatření by měly 
stimulovat renovaci prostřednictvím poukázek, poskytovat finanční a daňovou podporu, 

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a 
opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 
715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).
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poskytovat vzdělávání, rozvíjet trh s ojetými elektromobily. Z těchto opatření by měly mít 
prospěch i ty domácnosti, které již dnes pobírají nějakou formu podpory, například 
prostřednictvím sociálních energetických tarifů, neboť právě tyto domácnosti mohou podporu 
potřebovat nejvíce. 

Pro zajištění úspěšné vlny renovací a zavádění mobility s nulovými emisemi je rovněž 
nezbytné zajistit pracovní sílu vyškolenou pro provádění rychle rostoucího množství renovací 
budov a zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Zpravodajové proto navrhují, aby byl 
tento typ cílené odborné přípravy a rekvalifikace zahrnut do plánů, a to s horní hranicí, aby 
bylo zajištěno, že nenahrazuje jiné klíčové cíle fondu a vždy v koordinaci s širšími programy 
odborné přípravy a rekvalifikace členských států v rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci a Evropského sociálního fondu +. 

A nakonec zpravodajové podporují zásadu, že podpora z fondu by měla plně dodržovat 
zásadu „významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2020/8525. 

D. Viditelnost a podmíněnost 

Parlament přikládal velký význam přístupu k právnímu státu a viditelnosti fondů Unie pro 
konečné příjemce. Zpravodajové zdůrazňují souvislost mezi Sociálním fondem pro klimatická 
opatření a právním státem. To je v souladu s evropským mechanismem právního státu.

Dalším kritériem, které chtějí oba zpravodajové doplnit, je závazek členských států k 
neutralitě vůči klimatu. Závazek klimatické neutrality do roku 2050 a přístup k fondu by měly 
jít ruku v ruce.

Na závěr je třeba poznamenat, že Evropská unie zřídila Sociální fond pro klimatická opatření 
s cílem pomoci evropským občanům. Pro transparentnost a energetické transformace je 
zásadní, aby veřejnost rozuměla financím Unie. Zpravodajové proto navrhují posílit povinnost 
členských států a zprostředkovatelů informovat konečné příjemce Sociálního fondu pro 
klimatická opatření o tom, že se jedná o finanční prostředky Unie.

E. Rozpočet

Ačkoli se povinnost nákupu emisních povolenek formálně týká navrhovaných regulovaných 
subjektů, očekává se, že (část) těchto nákladů bude přenesena na konečného spotřebitele. 
Příjmy plynoucí z takového uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ pro domácnosti občanů 
a malé a střední podniky by měly být přínosem i pro ně, zejména pro ty, kteří jsou ve 
zranitelném postavení a ohroženi dopravní a energetickou chudobou, a to dočasnou podporou 
příjmů nebo pomocí k udržitelnější spotřebě. Fond by proto měl odpovídat skutečným 
cenovým dopadům vyplývajícím z uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a reagovat na ně. 
Zpravodajové proto navrhují, aby finanční krytí fondu bylo stanoveno alespoň na 72 200 000 
000 EUR, jak navrhuje Komise, a aby veškeré příjmy EU z nového systému obchodování 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).
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s emisemi směřovaly do Sociálního fondu pro klimatická opatření. Při zvýšení cen uhlíku by 
se měl navýšit i fond, aby se úměrně řešily dopady, které pociťují zranitelné domácnosti, 
mikropodniky, malé a střední podniky a uživatelé dopravy. Vzhledem k tomu, že strukturální 
opatření a investice vyžadují určitý čas, než se provedou a projeví se jejich účinek, navrhuje 
se, aby provádění začalo o rok dříve, tedy od roku 2025 do roku 2024, aby se investiční cykly 
rozběhly co nejdříve a aby zranitelné domácnosti, zranitelné mikropodniky, zranitelné malé 
a střední podniky a zranitelní uživatelé dopravy mohli z fondu co nejrychleji těžit. 

V souladu s touto zásadou a s cílem zabránit pomalému čerpání finančních prostředků 
zpravodajové navrhují, aby byl členským státům k dispozici podíl předběžného financování 
až do výše 13 %, s výhradou požadavků stanovených v nařízení. Aby se Sociální fond pro 
klimatická opatření co nejlépe využíval, měla by podpora z tohoto fondu co nejvíce doplňovat 
další unijní a vnitrostátní programy, nástroje a fondy a být s nimi v součinnosti, aniž by však 
nahrazovala stávající vnitrostátní výdaje.

F. Přidělování a spolufinancování členskými státy

Poměrné přidělení prostředků členským státům vychází z klíče pro přidělování, který by měl 
zajistit spravedlivé přidělení prostředků všem členským státům a je založen na objektivních 
kritériích, která stejnou měrou zohledňují předpokládané dopady na zranitelné domácnosti, 
zranitelné mikropodniky, zranitelné malé a střední podniky a zranitelné uživatele dopravy. 
Klíč bere v úvahu skupiny obyvatel ohrožené chudobou (AROPE) žijící na venkově. Tyto 
domácnosti ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením mají nedoplatky za komunální 
služby a emise oxidu uhličitého v domácnostech v průměru za tři roky. Pro členské státy 
s nižšími příjmy existují další úpravy.

Podpora z fondu by měla být zaměřena na opatření a investice s nejvyšší nákladovou 
efektivitou a přidanou hodnotou, pokud jde o podporu domácností, aby jejich spotřeba byla 
udržitelnější. Zpravodajové proto navrhují diferencovaná pravidla spolufinancování, která by 
odrážela preferenci trvalých investic podporujících dekarbonizaci a energetickou účinnost. 
V případě dočasných přímých příjmových opatření podle čl. 6 odst. 1 budou členské státy 
financovat nejméně 60 %. U investic, které mají spíše strukturální dopad, budou členské státy 
podle článku 6 odst. 2 obecně spolufinancovat nejméně 50 %, jak navrhuje Komise, ale 
zpravodajové navrhují snížit tento požadavek na vnitrostátní spolufinancování na 40 % pro 
členské státy, jejichž HDP na obyvatele v tržních cenách je v období 2016–2018 nižší než 65 
% průměru Unie. 


