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Pozměňovací návrh 59
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Hospodářský a měnový výbor vyzývá 
Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“) a je součástí 
investičního plánu pro udržitelnou Evropu, 
na jehož základě se v rámci mechanismu 
pro spravedlivou transformaci v kontextu 
politiky soudržnosti poskytuje účelové 
financování s cílem pokrýt hospodářské a 
sociální náklady na transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, v němž by byly veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídající absorpcí, kde 
by existovala úzká vazba mezi zdroji a 
emisemi, kde by došlo k desetinásobnému 
zvýšení energetické účinnosti ve srovnání 
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se stávajícím stavem a kde by se u výrobků 
a ekonomiky nepočítalo s odpadem, a 
zabránit zhoršování stavu životního 
prostředí a závažnému poškozování 
ekosystémů.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody, evropského 
pilíře sociálních práv a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, neboť soustředí 
finanční prostředky Unie na ekologické 
cíle a současně neohrožují sociální a 
hospodářskou udržitelnosti v EU. Toto 
nařízení provádí jednu z priorit 
stanovených ve sdělení o Zelené dohodě 
pro Evropu (dále jen „Zelená dohoda pro 
Evropu“)11 a je součástí investičního plánu 
pro udržitelnou Evropu12, na jehož základě 
se v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci v kontextu politiky 
soudržnosti poskytuje účelové financování 
na řešení hospodářských a sociálních 
výzev spojených s transformací na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídající absorpcí.

__________________ __________________
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11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické a sociální cíle. Toto nařízení 
provádí jednu z priorit stanovených ve 
sdělení o Zelené dohodě pro Evropu (dále 
jen „Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování na řešení 
hospodářských, sociálních a regionálních 
problémů a rozdílů spojených s 
transformací na udržitelné, klimaticky 
neutrální a sociálně vyvážené oběhové 
hospodářství podporující začlenění, v 
němž jsou veškeré zbývající emise 
skleníkových plynů kompenzovány 
odpovídající absorpcí.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle a cíle evropského pilíře 
sociálních práv. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídající absorpcí.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Eva Maydell, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
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přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustředí finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
energetickou transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství, v němž 
jsou veškeré zbývající emise skleníkových 
plynů kompenzovány odpovídající 
absorpcí.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Poté, co Komise na začátku 
funkčního období představila své priority, 
se EU spolu se zbytkem světa musela 
vypořádat s pandemií COVID-19 a jejími 
zdravotními a ekonomickými dopady. To 
by mělo vést k přehodnocení těchto cílů v 
krátkodobém a střednědobém horizontu, 
přičemž by se jako priorita měla stanovit 
podpora hospodářství zasaženého 
důsledky pandemie a řešení mimořádných 
situací, které v důsledku pandemie vznikly 
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v oblasti zdravotnictví a v sociální oblasti. 
Za tímto účelem by měl být upřednostněn 
hospodářský rozvoj a tvorba pracovních 
míst.

Or. es

Pozměňovací návrh 66
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. K dosažení těchto cílů je 
naprosto nezbytné zajistit, aby byly 
referenční hodnoty a ukazatele, kterými se 
měří pokrok dosažený v rámci programů 
financovaných z fondu FST, natolik 
náročné, aby bylo možné dosáhnout 
stanoveného cíle. To vyžaduje ne lineární, 
nýbrž exponenciální navýšení snah o 
transformaci a používání metody 
hodnocení současné situace z pohledu 
budoucnosti, která by se zakládala na 
vědeckých poznatcích, abychom si stavěli 
náročnější cíle a aby nedošlo k nevratným 
investicím a „lock-in“ účinku v 
hospodářství. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
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zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Eva Maydell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 

(2) Transformace na udržitelné, 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství je jedním z nejdůležitějších 
politických cílů Unie. Dne 12. prosince 
2019 schválila Evropská rada v souladu s 
cíli Pařížské dohody cíl dosáhnout do roku 
2050 klimaticky neutrální Unie. I když boj 
proti změně klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí přinese v dlouhodobém 
horizontu prospěch všem a ve 
střednědobém horizontu příležitosti a 
výzvy pro všechny, ne všechny regiony a 
členské státy začínají s transformací ze 
stejné výchozí pozice a ne všechny jsou 
schopny stejně reagovat. Některé jsou 
pokročilejší než jiné a energetická 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na pevných fosilních 
palivech, zejména na uhlí, lignitu, rašelině 
a ropné břidlici, nebo na odvětvích s 
vysokými emisemi skleníkových plynů. 
Tato situace s sebou přináší nejen riziko, že 
rychlost transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
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hospodářské a územní soudržnosti. hospodářské a územní soudržnosti. 
Členským státům by měla být poskytnuta 
nezbytná lhůta k dosažení co nejlepších 
výsledků v souladu s cílem EU v oblasti 
uhlíkové neutrality do roku 2050 a k 
zabránění zaostávání regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. To si vyžádá nové velké 
investice, zejména do nových a 
inovativních technologií. I když boj proti 
změně klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí přinese v dlouhodobém 
horizontu prospěch všem a ve 
střednědobém horizontu příležitosti a 
výzvy pro všechny, ne všechny regiony a 
členské státy začínají s transformací ze 
stejné výchozí pozice a ne všechny jsou 
schopny stejně reagovat. Některé jsou 
pokročilejší než jiné a transformace s 
sebou přináší větší sociální a hospodářské 
dopady na ty regiony, které jsou silně 
závislé na fosilních palivech, zejména na 
uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici, nebo 
na odvětvích s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato situace s sebou 
přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
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hospodářské a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích, na jejichž 
produkty má přechod na klimatickou 
neutralitu v EU dopad. Tato situace s 
sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marek Belka
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství, které 
bude celosvětově konkurenceschopné, je 
jedním z nejdůležitějších politických cílů 
Unie. Dne 12. prosince 2019 schválila 
Evropská rada v souladu s cíli Pařížské 
dohody cíl dosáhnout do roku 2050 
klimaticky neutrální Unie, a to 
prostřednictvím Zelené nové dohody. I 
když boj proti změně klimatu a zhoršování 
stavu životního prostředí přinese v 
dlouhodobém horizontu prospěch všem a 
ve střednědobém horizontu příležitosti a 
výzvy pro všechny, ne všechny regiony a 
členské státy začínají s transformací ze 
stejné výchozí pozice a ne všechny jsou 
schopny stejně reagovat. Některé jsou 
pokročilejší než jiné a transformace s 
sebou přináší větší sociální a hospodářské 
dopady na ty regiony, které jsou silně 
závislé na fosilních palivech, zejména na 
uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici, nebo 
na odvětvích s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato situace s sebou 
přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

(2) Transformace na udržitelné, 
klimaticky neutrální, sociálně vyvážené a 
oběhové hospodářství podporující 
začlenění je jedním z nejdůležitějších 
politických cílů Unie. Dne 12. prosince 
2019 schválila Evropská rada v souladu s 
cíli Pařížské dohody cíl dosáhnout do roku 
2050 klimaticky neutrální Unie. I když boj 
proti změně klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí přinese v dlouhodobém 
horizontu prospěch všem a ve 
střednědobém horizontu příležitosti a 
výzvy pro všechny, ne všechny regiony a 
členské státy začínají s transformací ze 
stejné výchozí pozice a ne všechny jsou 
schopny stejně reagovat. Některé jsou 
pokročilejší než jiné a transformace s 
sebou přináší větší sociální a hospodářské 
dopady na ty regiony, které jsou silně 
závislé na fosilních palivech, zejména na 
uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici, nebo 
na odvětvích s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato situace s sebou 
přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
ze závazných a nejdůležitějších politických 
cílů Unie. Dne 12. prosince 2019 schválila 
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rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 
s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Evropská rada v souladu s cíli Pařížské 
dohody cíl dosáhnout do roku 2050 
klimaticky neutrální Unie. I když boj proti 
změně klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí přinese v dlouhodobém 
horizontu prospěch všem a ve 
střednědobém horizontu příležitosti a 
výzvy pro všechny, ne všechny regiony a 
členské státy začínají s transformací ze 
stejné výchozí pozice a ne všechny jsou 
schopny stejně reagovat. Některé jsou 
pokročilejší než jiné a transformace s 
sebou přináší větší sociální a hospodářské 
dopady na ty regiony, které jsou silně 
závislé na fosilních palivech, zejména na 
uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici, nebo 
na odvětvích s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato situace s sebou 
přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti a výzvy pro všechny, 
ne všechny regiony a členské státy začínají 

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie. 
Dne 12. prosince 2019 schválila Evropská 
rada v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. I když boj proti změně 
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém horizontu 
prospěch všem a ve střednědobém 
horizontu příležitosti, výzvy, ale i škody pro 
všechny, ne všechny regiony a členské 
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s transformací ze stejné výchozí pozice a 
ne všechny jsou schopny stejně reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

státy začínají s transformací ze stejné 
výchozí pozice a ne všechny jsou schopny 
stejně reagovat. Některé jsou pokročilejší 
než jiné a transformace s sebou přináší 
větší sociální a hospodářské dopady na ty 
regiony, které jsou silně závislé na 
fosilních palivech, zejména na uhlí, lignitu, 
rašelině a ropné břidlici, nebo na odvětvích 
s vysokými emisemi skleníkových plynů. 
Tato situace s sebou přináší nejen riziko, že 
rychlost transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zatímco pandemie COVID-19 
způsobila bezprecedentní výzvy pro 
sociální oblast a z hlediska 
nezaměstnanosti v celé Unii, 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by v příštích dvou letech při 
plnění cílů Zelené dohody pro Evropu měl 
vyváženým způsobem řešit jak iniciativy 
Zelené dohody, tak sociálně-ekonomické 
důsledky, aby se zabránilo zvyšování 
sociálních rizik a rizika nezaměstnanosti a 
rozdílů mezi regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná a v konečném důsledku 
přispívat k hospodářskému rozvoji 
Evropské unie při zachovávání jejich 
základních zásad, jako je její politika 
vnitřního trhu. Proto musí Unie i členské 
státy od samého počátku brát v úvahu 
hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků, a tedy i brát v úvahu ty, kteří 
jsou touto politikou nejvíce zasaženi, 
mladé a starší osoby. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků. Cílem řízené a spravedlivé 
transformace je předejít hospodářskému 
útlumu v nejvíce exponovaných regionech 
a zároveň nesnižovat vyhlídky na 
hospodářský rozvoj v těchto regionech. V 
tomto ohledu hraje významnou úlohu 
rozpočet Unie.

Or. en



AM\1206333CS.docx 17/101 PE652.545v01-00

CS

Pozměňovací návrh 77
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být spravedlivá, udržitelná a sociálně 
inkluzivní a plně dodržovat pracovní 
práva a předcházet nezaměstnanosti a 
socioekonomické marginalizaci. Proto 
musí Unie i členské státy od samého 
počátku brát v úvahu hospodářské, sociální 
a regionální dopady transformace a využít 
všechny možné nástroje ke zmírnění jejích 
nepříznivých důsledků. V tomto ohledu by 
měl významnou úlohu hrát rozpočet Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Eva Maydell, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje ke zmírnění jejích nepříznivých 
důsledků, přičemž je třeba mít na paměti, 
že rozpočet Unie hospodaří s prostředky 
evropských daňových poplatníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Transformace na uhlíkově 
neutrální hospodářství je také příležitostí 
k vytvoření většího počtu pracovních míst. 
Podle přehledu Evropské komise z roku 
2019 nazvaného „Zaměstnanost a vývoj v 
sociální oblasti v Evropě“ povede 
transformace na uhlíkově neutrální 
hospodářství ke zvýšení počtu dostupných 
pracovních míst. Očekává se, že do roku 
2030 povede v EU k vytvoření dalšího 1,2 
milionu pracovních míst, navíc k 12 
milionům nových pracovních míst, k 
jejichž vytvoření by mělo dojít už podle 
dřívějších odhadů. Podle Komise by 
mohla tato transformace zmírnit 
současnou polarizaci pracovních míst 
způsobenou automatizací a digitalizací 
tím, že by vytvořila pracovní místa také 
uprostřed spektra rozložení mezd a 
dovedností, zejména pak ve stavebnictví a 
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ve výrobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Tato transformace bude znamenat 
digitalizaci několika průmyslových odvětví 
a výrobních procesů. Unie je odhodlána 
zajistit, aby žádný členský stát nebo 
podnik nevyužil takové digitalizace k 
podkopání základních práv a svobod 
občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Spravedlivá transformace by měla 
být v novém VFR na období 2021–2027 
horizontálním politickým přístupem, a 
měla by být tedy dostatečně financována. 
Jak je stanoveno v Zelené dohodě pro 
Evropu a investičním plánu pro udržitelnou 
Evropu, neměl by být mechanismus pro 
spravedlivou transformaci považován za 
jediný nástroj financování, nýbrž by měl 
doplňovat ostatní opatření příštího 
víceletého finančního rámce na období 
2021–2027 a zajišťovat transformaci 
směrem ke klimatické neutralitě, jež bude 
spravedlivá pro všechny. Sloučením 
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rozpočtových výdajů Unie na klimatické a 
sociální cíle na regionální úrovni by měl 
tento mechanismus přispět k řešení 
sociálních, hospodářských a regionálních 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě a také k stabilní a 
udržitelné ekonomice, zeleným pracovním 
místům a přínosům v oblasti veřejného 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
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udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě. Zelená dohoda by se 
neměla stát další nepřiměřenou finanční 
zátěží pro evropský průmysl a malé a 
střední podniky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Carmen Avram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě, zejména s ohledem 
na ty oblasti a členské státy, na něž bude 
mít transformace, která si vyžádá změnu 
ve skladbě zdrojů energie, obzvláště velký 
dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem k 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2050 a všech dalších cílů Unie v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky, zajistí provádění nových 
inovativních udržitelných soukromých a 
veřejných projektů a dalších snah, které 
mohou transformovat místní ekonomiku, 
pracovní život a soukromé společnosti na 
klimaticky neutrální, oběhové, netoxické a 
udržitelné i z jiných environmentálních 
hledisek. V souladu se specifickým cílem 
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stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

FST by opatření podporovaná z FST měla 
přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost prostřednictvím 
vzdělávání, rekvalifikace a financováním 
projektů s vysokým podílem lidské práce, 
které vytvářejí nová pracovní místa, jako 
je udržitelné stavebnictví a projekty v 
oblasti ekologické infrastruktury. To se 
odráží ve specifickém cíli FST, který je 
stanoven na stejné úrovni a uveden spolu s 
cíli politiky stanovenými v článku [4] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je předcházet sociálním, 
environmentálním, hospodářským a 
regionálním problémům spojeným s 
klimatickou transformací a úspěšně je 
řešit tím, že podpoří nejvíce postižená 
území, místní komunity a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění sociálního, 
environmentálního, hospodářského a 
regionálního dopadu transformace, a to 
financováním diverzifikace a modernizace 
místního hospodářství a zmírněním 
negativních dopadů na zaměstnanost 
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[nové nařízení o společných ustanoveních]. přijetím konkrétních opatření k zajištění 
mezd, kvality života a školení 
zaměstnanců a také konzultací se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami a 
zvyšováním informovanosti ještě před tím, 
než se začne s přípravou realizace 
územního plánu spravedlivé 
transformace. To se odráží ve specifickém 
cíli FST, který je stanoven na stejné úrovni 
a uveden spolu s cíli politiky stanovenými 
v článku [4] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. FST by měl 
usilovat o dosažení součinnosti a 
doplňkovosti s ostatními dvěma pilíři 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci. Cílem tohoto fondu je 
zmírnit nepříznivé účinky klimatické 
transformace tím, že podpoří nejvíce 
postižená území a dotčené pracovníky a 
zároveň posílí konkurenceschopnost EU v 
celosvětovém měřítku a agendu 
stanovování sociálních a hospodářských 
norem. V souladu se specifickým cílem 
FST by opatření podporovaná z FST měla 
přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
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stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. FST by měl 
doplňovat ostatní pilíře mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a rozvíjet 
součinnost s nimi, aby se zajistilo, že 
všechny tři pilíře směřují k dosažení 
stejných cílů. Cílem tohoto fondu je 
zmírnit nepříznivé účinky klimatické 
transformace tím, že podpoří nejvíce 
postižená území a dotčené pracovníky. V 
souladu se specifickým cílem FST by 
opatření podporovaná z FST měla přímo 
přispět ke zmírnění dopadu transformace, a 
to financováním diverzifikace a 
modernizace místního hospodářství a 
zmírněním negativních dopadů na 
zaměstnanost. To se odráží ve specifickém 
cíli FST, který je stanoven na stejné úrovni 
a uveden spolu s cíli politiky stanovenými 
v článku [4] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
spravedlivé transformace energetiky, a to 
financováním diverzifikace a modernizace 
místního hospodářství, zmírněním 
negativních dopadů na zaměstnanost a 
zvyšováním kvalifikace místních 
pracovníků či jejich rekvalifikací. To se 
odráží ve specifickém cíli FST, který je 
stanoven na stejné úrovni a uveden spolu s 
cíli politiky stanovenými v článku [4] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
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transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství, zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost a obnovením 
dlouhodobé konkurenceschopnosti 
regionů. To se odráží ve specifickém cíli 
FST, který je stanoven na stejné úrovni a 
uveden spolu s cíli politiky stanovenými v 
článku [4] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost. To se odráží ve 
specifickém cíli FST, který je stanoven na 
stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět ke zmírnění dopadu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a zmírněním negativních 
dopadů na zaměstnanost v důsledku Zelené 
dohody. To se odráží ve specifickém cíli 
FST, který je stanoven na stejné úrovni a 
uveden spolu s cíli politiky stanovenými v 
článku [4] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Fond pro spravedlivou 
transformaci (FST) sleduje konkrétní cíl, 
a to dosažení uhlíkové neutrality do roku 
2050, a tento cíl vyžaduje přiměřenou 
úroveň financování. Toto financování by 
mělo být nezávislé na jiných 
strukturálních a investičních fondech EU. 
FST by měl být financován jako součást 
posíleného víceletého finančního rámce 
na období 2021–2027, s novými vlastními 
zdroji a kapacitou na podporu oživení 
evropského hospodářství.

Or. pt

Pozměňovací návrh 99
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou používány nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí 
k dosažení celkového cíle vynaložit 30 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.
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Or. en

Pozměňovací návrh 100
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou používány nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 101
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a splnit cíle 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje a 
k ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
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budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

budou doplňkové a budou používány nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí 
k dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Dosažení tohoto cíle 
bude doplňovat dobrovolný převod 
prostředků z fondu ERDF a ESF+, o němž 
rozhodují členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí 
k dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené 
z EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a splnit cíle 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
a k ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou používány nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí 
k dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. K plnému dosažení 
tohoto cíle by měly přispět zdroje, které lze 
převádět z jiných fondů, na něž se 
vztahuje nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené 
z EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a splnit cíle 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
a k ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu na základě taxonomie EU, 
zejména na základě zásady nepůsobit 
žádné významné škody. Zdroje 
z finančního krytí FST budou doplňkové 
a budou používány nad rámec investic, 
které jsou zapotřebí k dosažení celkového 
cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na realizaci klimatických cílů. Zdroje 
převedené z EFRR a ESF+ plně přispějí 
k dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené 
z EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a splnit cíle 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
a k ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu by měla 
politika soudržnosti a fond FST výrazně 
přispět k zohlednění oblasti klimatu. 
Zdroje z finančního krytí FST budou 
doplňkové a budou používány nad rámec 
investic, které jsou zapotřebí k dosažení 
celkového cíle vynaložit 25 % výdajů 
z rozpočtu Unie na realizaci klimatických 
cílů. Zdroje převedené z EFRR a ESF+ 
plně přispějí k dosažení tohoto cíle, a mají 
proto význam z hlediska zaměření fondů 
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soudržnosti na podporu klimatických cílů 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Carmen Avram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené 
z EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a splnit cíle 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
a k ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou používány nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí 
k dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené 
z EFRR a ESF+ na základě rozvojových 
potřeb zjištěných na regionální a místní 
úrovni v rámci plánu pro spravedlivou 
transformaci jednotlivých členských států 
plně přispějí k dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu, splnit cíle OSN 
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oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

v oblasti udržitelného rozvoje a dodržovat 
evropský pilíř sociálních práv 
a k ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu. Zdroje z finančního krytí FST 
budou doplňkové a budou používány nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí 
k dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené 
z EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Na základě pokynů Evropské 
investiční banky je u projektů 
podporovaných z fondu FST třeba 
umožnit financování až do výše 75 % 
předpokládaných výdajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z fondu FST by měly 
odpovídat jeho náročným cílům. Aby jich 
bylo možné dosáhnout, měl by být 
plnohodnotný Fond pro spravedlivou 
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transformaci vybaven přiměřenými 
a jasně stanovenými prostředky, které by 
se přidělovaly nezávisle na prostředcích 
z jiných strukturální a investičních fondů 
EU. Přístup k tomuto fondu by neměl být 
podmíněn převody z jiných fondů EU. 
K řešení celé řady problémů souvisejících 
se spravedlivým a inkluzivním přechodem 
na klimatickou neutralitu však prostředky 
z fondu FST samy o sobě stačit nebudou. 
Proto by zdroje z fondu FST měly 
doplňovat zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti, neměly by však v žádném 
případě nahrazovat systémy financování 
investic v rámci politiky soudržnosti, 
přičemž vytvoření tohoto fondu by nemělo 
vést ke škrtům nebo povinným převodům 
prostředků z jiných fondů, na něž se 
vztahuje nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních], čímž by bylo 
zaručeno, že by se jednotlivá opatření 
a cíle doplňovaly. Přidělování finančních 
prostředků z Fondu pro spravedlivou 
transformaci by se nemělo dít na úkor 
regionů, které jej nevyužívají, jelikož by to 
mohlo vést ke zvýšení strukturálních 
rozdílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Carmen Avram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti, které by měly představovat 
výrazný samostatný investiční nástroj, 
jenž se v mnoha regionech EU osvědčil. 
Při přidělování prostředků z Fondu 
pro spravedlivou transformaci a fondů 
soudržnosti by navíc nemělo docházet 
ke zvětšování rozdílů mezi členskými státy 
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EU, zejména v průběhu koronavirové 
krize a po jejím skončení.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti, nemělo by však docházet 
k povinnému převodu prostředků z fondu 
EFRR do Fondu pro spravedlivou 
transformaci. Členské státy by měly 
jakožto doplněk sociální podpory 
poskytované z Fondu pro spravedlivou 
transformaci věnovat na hospodářskou 
obnovu regionů postižených transformací 
část finančních prostředků z fondu 
EFRR.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti, neměly by však v žádném 
případě tyto investice, a zejména 
financování z Evropského fondu 
regionálního rozvoje (EFRR), 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+) 
nebo Evropského zemědělského fondu 
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pro rozvoj venkova (EZFRV), nahrazovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Mělo by dojít k výraznému 
navýšení zdrojů z fondu FST, které by 
měly doplňovat zdroje dostupné v rámci 
politiky soudržnosti, aby bylo možné 
dosáhnout náročných cílů EU. Zřízení 
tohoto fondu by nemělo vést ke škrtům 
v jiných fondech, na něž se vztahuje nové 
nařízení o společných ustanoveních, ani 
k převodům z těchto fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci nástrojů politiky 
soudržnosti a veškerých dalších 
relevantních unijních a vnitrostátních 
nástrojů financování zaměřených 
na ohrožená odvětví a neměly by vést 
ke škrtům v unijních fondech, na něž se 
vztahuje nařízení .../... [nové nařízení 
o společných ustanoveních], ani 
k povinným převodům z těchto fondů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Enikő Győri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

(7) Zdroje z FST mohou doplňovat 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti. Zřízení tohoto fondu by 
nemělo vést ke škrtům ve fondech, 
na které se vztahuje nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních], ani 
k převodům z těchto fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Další zdroje z unijního rozpočtu 
na financování Fondu pro spravedlivou 
transformaci a jeho náročné cíle by měly 
pocházet ze souboru nových vlastních 
zdrojů Unie, včetně mechanismů a dní, 
které by měly příznivý dopad 
na spravedlivou transformaci, jako jsou 
příjmy z mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích, příjmy ze systému 
obchodování s emisemi, ale také příjmy 
ze zdanění digitálních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Carmen Avram
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Abychom mohli vytvořit Fond 
pro spravedlivou transformaci, který by 
odpovídal mimořádným výzvám, jimž 
Evropa čelí, je nutné navýšit jeho finanční 
prostředky pomocí dalších nových zdrojů, 
které by měly pocházet z nových daní, 
jako je unijní digitální daň a daně 
ve finančnictví. Evropa by měla do konce 
roku předložit zejména návrh unijní 
digitální daně. 

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na udržitelnou 
klimaticky neutrální ekonomiku, která by 
byla sociálně vyvážená a inkluzivní, je 
pro všechny členské státy výzvou. Avšak 
ne všechny členské státy a regiony mají 
stejnou výchozí pozici a stejné potřeby, což 
tedy znamená, že některé z nich budou 
vystaveny sociálním a hospodářským 
rizikům mnohem více. Transformace bude 
obzvláště náročná pro ty členské státy, jež 
jsou silně závislé na fosilních palivech 
nebo průmyslových činnostech náročných 
na emise skleníkových plynů, které mají 
být utlumeny nebo se musí přizpůsobit 
v důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
měly být zohledněny potřeby členských 
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států a také to, zda jsou schopny 
financovat investice nezbytné k vyřešení 
hospodářských a regionálních problémů 
spojených se spravedlivou a inkluzivní 
transformací na klimatickou neutralitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Carmen Avram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit 
v důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit 
v důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Zvláštní pozornost je 
zapotřebí se věnovat také těm členským 
státům, které do značné míry závisejí 
na energii z atomových elektráren, jež 
není možné uzavřít ze dne na den, přičemž 
je nutné pokračovat v investicích 
do jaderného výzkumu a nakládání 
s jaderným odpadem. Proto by měl být 
FST otevřený všem členským státům, ale 
při rozdělování jeho finančních prostředků 
by mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Eva Maydell
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na pevných fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
měla být zohledněna výchozí pozice 
členských států před transformací, do jaké 
míry závisí jejich skladba energetických 
zdrojů na fosilních palivech a to, zda jsou 
schopny nezbytné investice umožňující 
transformaci na klimatickou neutralitu 
a dosažení udržitelné Evropy financovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit 
v důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných 
na emise skleníkových plynů nebo 
na výrobě produktů, které se neslučují 
s cílem dosáhnout klimatické neutrality 
a které mají být utlumeny nebo se musí 
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finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

přizpůsobit v důsledku transformace na 
klimatickou neutralitu, a jež pro to nemají 
dostatečné finanční prostředky. Proto by 
měl být FST otevřený všem členským 
státům, ale při rozdělování jeho finančních 
prostředků by mělo být zohledněno, zda 
jsou členské státy schopny nezbytné 
investice nutné k dosažení transformace 
na klimatickou neutralitu do roku 2050 
financovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit 
v důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Z tohoto důvodu by 
neměli být členské státy ani jejich občané 
ponecháni sami na sebe. Proto by měl být 
FST otevřený všem členským státům, ale 
při rozdělování jeho finančních prostředků 
by mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou nebo 
donedávna byly silně závislé na fosilních 
palivech nebo průmyslových činnostech 
náročných na emise skleníkových plynů, 
které mají být utlumeny nebo se musí 
přizpůsobit v důsledku transformace 
na klimatickou neutralitu, a jež pro to 
nemají dostatečné finanční prostředky. 
Proto by měl být FST otevřený všem 
členským státům, ale při rozdělování jeho 
finančních prostředků by mělo být 
zohledněno, zda jsou členské státy schopny 
nezbytné investice pro transformaci na 
klimatickou neutralitu financovat.

Or. es

Pozměňovací návrh 123
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech a v menší 
míře na průmyslových činnostech 
náročných na emise skleníkových plynů, 
které mají být utlumeny nebo se musí 
přizpůsobit v důsledku transformace 
na klimatickou neutralitu, a jež pro to 
nemají dostatečné finanční prostředky. 
Proto by měl být FST otevřený všem 
členským státům, ale při rozdělování jeho 
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mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

finančních prostředků by mělo být 
zohledněno, zda jsou členské státy schopny 
nezbytné investice pro transformaci na 
klimatickou neutralitu financovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Abychom v Unii zabránili vzniku 
dalších sociálních, ekonomických 
a regionálních nerovností v důsledku 
nezaměstnanosti a chudoby, je 
při plánování územních plánů 
pro spravedlivou transformaci 
a provádění příslušných projektů nutné se 
vážně zabývat tím, že některé regiony jsou 
do značné míry závislé na fosilních 
palivech. Bude nutné vyčlenit dostatečné 
prostředky na přeškolení zaměstnanců, 
kterých se tyto programy přímo 
či nepřímo dotknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování cílů Unie v oblasti klimatu 
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a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

a životního prostředí a dodržování 
evropské taxonomie udržitelného 
financování, včetně zásady nepůsobit 
žádnou významnou škodu. Seznam 
investic by měl zahrnovat ty investice, 
které podporují místní ekonomiky a jsou 
z dlouhodobého hlediska udržitelné, 
přičemž se zohlední všechny cíle Zelené 
dohody. Financované projekty by měly 
přispívat k transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství 
a nebránit plnění žádného jiného cíle 
v oblasti životního prostředí stanoveného 
v nařízení o taxonomii EU a v souladu 
se zásadou nepůsobit žádnou významnou 
škodu. V upadajících odvětvích, jako je 
výroba energie založená na uhlí, lignitu, 
rašelině a ropné břidlici nebo těžební 
činnost spojená s těmito pevnými 
fosilními palivy, by měla být podpora 
vázána na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokou úrovní 
emisí skleníkových plynů, měly by být v 
souladu s klimatickými cíli EU do roku 
2030 a klimatickou neutralitou EU do roku 
205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, železničního propojení 
a vysokorychlostních vlaků, energetických 
sítí, jako jsou inteligentní sítě a supersítě, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace. Měla by být 
rovněž zvýšena technická podpora 
v podobě inkubátorů na místní 
a celostátní úrovni a „projektových jeslí“ 
spojujících investory a realizátory 
projektů. Tyto inkubátory by měly 
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podporovat zejména různé začínající 
podniky, partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, přelomové 
technologie a servisní modely, aby 
pomohly těmto projektům dozrát a získat 
finance na úrovni členských států a EU.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly především zmírňovat 
negativní ekonomický a společenský 
dopad environmentální transformace 
a přispívat k transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství. Nárok 
na podporu mají investice do přechodných 
zdrojů energie, např. do zemního plynu, 
pokud vedou k podstatnému omezení 
emisí skleníkových plynů a umožňují 
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zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

používání plynu coby obnovitelné 
a udržitelné alternativy. V upadajících 
odvětvích, jako je výroba energie založená 
na uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici 
nebo těžební činnost spojená s těmito 
pevnými fosilními palivy, by měla být 
podpora vázána na postupné ukončování 
činnosti a odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokou úrovní 
emisí skleníkových plynů, měly by být v 
souladu s klimatickými cíli EU do roku 
2030 a klimatickou neutralitou EU do roku 
205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace. Je taky 
nutné poskytnout podporu průmyslovým 
závodům a průmyslovým parkům 
a pomoci jim v jejich snaze o přizpůsobení 
svých prostor provozování nové udržitelné 
činnosti.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU 
do roku 2030 a klimatickou neutralitou EU 
do roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k postupné 
transformaci na sociálně vyvážené, 
inovativní, ekonomicky udržitelné, 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V odvětvích s vysokou 
mírou emisí CO2, jako je výroba energie 
založená na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici nebo těžební činnosti spojené s 
těmito pevnými fosilními palivy, by měla 
být podpora vázána na postupné 
ukončování činnosti a odpovídající 
snižování úrovně zaměstnanosti prováděné 
ve spolupráci se sociálními partnery, 
odbory a dalšími zúčastněnými stranami, 
aby bylo možné stanovit vyvážený, avšak 
náročný časový rámec. Pokud jde o 
transformaci hospodářských odvětví 
s vysokou úrovní emisí skleníkových 
plynů, měly by být v souladu s 
klimatickými cíli EU do roku 2030 
a klimatickou neutralitou EU do roku 
205013 podporovány činnosti vedoucí 
k nižším emisím CO2 zaváděním nových 
technologií, nových postupů, nových 
produktů nebo v mimořádných případech 
cenově dostupné energie s nízkými 
emisemi, které povedou k výraznému 
snížení emisí a zároveň k zachování 
a rozšíření kvalifikovaných pracovních 
míst, zabrání zhoršování životního 
prostředí a dále zvýší globální 
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konkurenceschopnost EU. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na konkurenceschopné, 
udržitelné, klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl upřednostňovat ty investice, které 
podporují občany, pracovníky, společenství 
a místní ekonomiku a jsou ze 
střednědobého a dlouhodobého hlediska 
udržitelné a zcela v souladu s cíli Zelené 
dohody pro Evropu, Pařížské dohody 
a evropského pilíře sociálních práv. 
Financované projekty by měly přispívat 
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lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU 
do roku 2030 a klimatickou neutralitou EU 
do roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou 
k výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

k transformaci na udržitelné, klimaticky 
neutrální, sociálně vyvážené a inkluzivní 
oběhové hospodářství. V upadajících 
odvětvích, jako je výroba energie založená 
na uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici, 
plynu, ropě nebo těžební činnosti spojené 
s těmito fosilními palivy, by měla být 
podpora vázána jednak na postupné 
ukončování činnosti na základě jasně 
stanoveného plánu, na němž by se dohodli 
všechny zúčastněné strany, včetně 
příslušných pracovníků a místních 
společenství, a jednak na odpovídající 
snižování úrovně zaměstnanosti. Pokud jde 
o transformaci hospodářských odvětví 
s vysokými úrovněmi emisí skleníkových 
plynů, měly by být v souladu s 
klimatickými cíli EU do roku 2030 
a klimatickou neutralitou EU do roku 2040 
podporovány nové činnosti zaváděním 
nových technologií, nových postupů nebo 
produktů, které povedou k výraznému 
snížení emisí a zároveň zachovají a zlepší 
zaměstnanost u zaměstnání vyžadujících 
vysokou kvalifikaci a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována činnostem, které 
maximalizují výhody spojené 
s obnovitelnými zdroji energie z hlediska 
obcí, podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření vedou k tvorbě většího 
počtu kvalitních udržitelných pracovních 
míst, přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální oběhové hospodářství a zmírní 
negativní socio-ekonomické účinky této 
transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
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ekonomiky“ (COM(2018) 773 final). ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU 
do roku 2030 a klimatickou neutralitou EU 
do roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou ze střednědobého 
a dlouhodobého hlediska udržitelné 
a životaschopné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody pro Evropu 
a evropského pilíře sociálních práv. 
Financované projekty by měly přispívat 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství. V upadajících 
odvětvích, jako je výroba energie založená 
na uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici 
nebo těžební činnost spojená s těmito 
pevnými fosilními palivy, by měla být 
podpora vázána na postupné ukončování 
činnosti a odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokou úrovní 
emisí skleníkových plynů, měly by být 
v souladu s klimatickými cíli EU do roku 
2030 a klimatickou neutralitou EU do roku 
205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou 
k výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí 
a negativnímu vlivu na rovné podmínky. 
Podpora by se měla poskytovat pouze 
společnostem, které jsou z dlouhodobého 
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k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

hlediska životaschopné. Měla by být 
k dispozici také pro nepřímá odvětví 
a pracovní místa, která jsou závislá 
na hodnotovém řetězci fosilních paliv 
a na průmyslových procesech spojených 
s velkým množstvím emisí skleníkových 
plynů, např. pro rekvalifikaci pracovníků. 
Zvláštní pozornost by měla být rovněž 
věnována činnostem, které podporují 
inovace a výzkum v oblasti vyspělých 
a udržitelných technologií, jakož i 
v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Eva Maydell, Enikő Győri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
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všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V odvětvích, jako je výroba 
energie založená na uhlí, lignitu, rašelině a 
ropné břidlici nebo těžební činnost spojená 
s těmito pevnými fosilními palivy, by měla 
být podpora vázána na postupné 
ukončování činnosti a odpovídající 
negativní vliv na úroveň zaměstnanosti. 
Pokud jde o transformaci hospodářských 
odvětví s vysokou úrovní emisí 
skleníkových plynů, měly by být v souladu 
s klimatickými cíli EU do roku 2030 
a klimatickou neutralitou EU do roku 
205013 podporovány nové činnosti 
zaměřené na zvyšování energetické 
účinnosti, skladování energie a omezování 
emisí CO2 zaváděním nových technologií, 
nových postupů nebo produktů, které 
povedou k výraznému snížení emisí a 
zároveň zachovají a zlepší zaměstnanost a 
zabrání zhoršování životního prostředí. Je 
nutné, aby byl plyn uznán za překlenovací 
technologii, která musí hrát při přechodu 
na hospodářství s nízkými emisemi 
důležitou úlohu. Technické inovace, 
včetně postupného zavádění vodíku 
a jiných inovativních energetických 
zdrojů, se nesmějí dotknout bezpečnosti 
dodávek energie. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
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ekonomiky“ (COM(2018) 773 final). ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Carmen Avram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. Při investicích je nutné 
pamatovat také na ty členské státy, které 
jsou do značné míry závislé na energii 
vyráběné v jaderných elektrárnách, jež 
není možné zavřít ze dne na den. Proto se 
musí pokračovat v investicích 
do jaderného výzkumu a nakládání 
s jaderným odpadem. V upadajících 
odvětvích, jako je výroba energie založená 
na uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici 
nebo těžební činnost spojená s těmito 
pevnými fosilními palivy, by měla být 
podpora vázána na postupné ukončování 
činnosti a odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokou úrovní 
emisí skleníkových plynů, měly by být v 
souladu s klimatickými cíli EU do roku 
2030 a klimatickou neutralitou EU do roku 
205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
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k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí a měly by napomáhat 
dosažení cíle, kterým je obnovení 
dlouhodobé konkurenceschopnosti 
postižených regionů. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a vedou z dlouhodobého 
hlediska k hospodářskému růstu, přičemž 
se zohlední všechny cíle Zelené dohody. 
Financované projekty by měly přispívat 
k transformaci na klimaticky neutrální 
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těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

konkurenceschopné hospodářství. 
V upadajících odvětvích, jako je výroba 
energie založená na uhlí, lignitu, rašelině a 
ropné břidlici nebo těžební činnost spojená 
s těmito pevnými fosilními palivy, by měla 
být podpora vázána na postupné 
ukončování činnosti a odpovídající 
snižování úrovně zaměstnanosti. Pokud jde 
o transformaci hospodářských odvětví 
s vysokou úrovní emisí skleníkových 
plynů, měly by být v souladu s 
klimatickými cíli EU do roku 2030 
a klimatickou neutralitou EU do roku 
205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10



PE652.545v01-00 58/101 AM\1206333CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí a měly by být 
v souladu s taxonomií EU pro udržitelné 
investice. Seznam investic by měl 
zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnost spojená s těmito pevnými 
fosilními palivy, by měla být podpora 
vázána na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokou úrovní 
emisí skleníkových plynů, měly by být v 
souladu s klimatickými cíli EU do roku 
2030 a klimatickou neutralitou EU do roku 
205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
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Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Maximilian Krah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnost spojená s těmito pevnými 
fosilními palivy, by měla být podpora 
vázána na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokou úrovní 
emisí skleníkových plynů, měly by být v 
souladu s klimatickými cíli EU do roku 
2030 a klimatickou neutralitou EU do roku 
205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů – jako je např. biometanizace – 
nebo produktů, které povedou k výraznému 
snížení emisí a zároveň zachovají a zlepší 
zaměstnanost a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Zvláštní pozornost by 
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činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

měla být rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

__________________ __________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 
pro všechny – Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018)773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) K zajištění účinného zapojení 
soukromého sektoru by měla Komise 
zajistit, aby financování z Fondu 
pro spravedlivou transformaci nevytěsnilo 
investice soukromého sektoru, které 
budou podpořeny na základě mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Trvá 
na tom, že je nutné, aby mezi sebou 
veřejné a soukromé investice pokud 
možno soutěžily, aby bylo možné 
maximalizovat finanční prostředky 
pro přechod na klimatickou neutralitu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) Jedním ze základních cílů Fondu 
pro spravedlivou transformaci je zajištění 
udržitelných možností zaměstnání 
pro pracovníky a území, kterých se 
přechod na klimatickou neutralitu dotýká. 
V zájmu ochrany občanů, kteří jsou při 
transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také odborné vzdělávání, rozvoj nových 
dovedností, zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci dotčených pracovníků s cílem 
pomoci jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti, umožnit pracovnímu trhu 
Unie přizpůsobit se na novou situaci, 
jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce. Pokud jde o zajišťování 
možnosti zaměstnání pro občany postižené 
klimatickou transformací, měl by být 
zvláštní důraz kladen na rovnost mezi 
muži a ženami.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 

(11) V zájmu ochrany občanů 
a zaměstnanců, kteří jsou při transformaci 
na klimatickou neutralitu, zejména 
v nejvíce postižených oblastech, 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
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připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
se z dlouhodobého hlediska připravit se 
udržitelným a inkluzivním způsobem 
a při zajištění rovnosti mezi muži a ženami 
na nové neomezené kvalitní pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a zajistit jejich aktivní, 
kvalitativní a udržitelné začleňování 
do trhu práce a přijmout také opatření, 
která by omezovala sociální vlivy, např. 
rostoucí náklady na bydlení a energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce. 
Obecným cílem v rámci klimatické 
transformace a mechanismu pro 
spravedlivou transformaci, včetně fondu 
FST, by mělo být zajištění čistého účinku 
na zvýšení zaměstnanosti tím, že by došlo 
k vytváření nových kvalitních pracovních 
míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Clara Ponsatí Obiols
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce 
a při získávání nových odborných 
dovedností, mj. v oblasti digitalizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také odborné vzdělávání, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci občanů 
postižených uvedenými změnami (zejména 
pracovníků v takových místech) s cílem 
pomoci jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Aurore Lalucq, Nora Mebarek
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků a uchazečů 
o zaměstnání s cílem pomoci jim připravit 
se na nové pracovní příležitosti, jakož 
i poskytovat uchazečům o zaměstnání 
pomoc při hledání zaměstnání a jejich 
aktivním začleňování do trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pandemie onemocnění COVID-19 
poukázala na význam Fondu pro 
spravedlivou transformaci, pokud jde 
o nutnost obnovit ekonomiku regionů, 
které jsou přechodem na klimatickou 
neutralitu postiženy nejvíce. Vzhledem 
k úzkému vztahu mezi přechodem 
na klimatickou neutralitu a udržitelným 
hospodářským růstem je nutné, aby 
v rámci tohoto fondu existovaly 
dostatečné prostředky, které by pomohly 
při řešení problémů spojených 
s transformací na klimaticky neutrální 
ekonomiku, které pandemie onemocnění 
COVID-19 jen zhoršila. Ve sdělení 
Komise ze dne 27. května 2020 nazvaném 
„Chvíle pro Evropu: náprava škod 
a příprava na příští generaci“ se navrhuje 
navýšit objem prostředků ve Fondu 
pro spravedlivou transformaci 
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na 40 miliard EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků, začínajících podniků a 
podnikání. Produktivní investice by měly 
být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
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poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti. 
Je třeba zajistit, aby FST i nadále 
splňoval pravidla státní podpory v 
souvislosti s probíhající reformou těchto 
pravidel v rámci procesu modernizace 
státní podpory, který provádí Komise, a 
zároveň je třeba také zohlednit dočasný 
rámec pro opatření státní podpory na 
podporu hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID-19.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Eva Maydell, Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
energetickou transformací by FST měl 
podporovat produktivní investice do 
malých a středních podniků. Produktivní 
investice by měly být chápany jako 
investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
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služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a 
zaměstnanosti. V případě podniků jiných 
než malé a střední podniky by produktivní 
investice měly být podporovány pouze 
tehdy, pokud jsou nezbytné pro zmírnění 
ztrát pracovních míst v důsledku 
transformace, a to vytvořením nebo 
ochranou významného počtu pracovních 
míst, a pokud nevedou k přemístění nebo 
nevyplývají z přemístění podniku. V 
regionech, ve kterých byla zjištěna rizika 
spojená s bezpečností dodávek elektřiny v 
důsledku energetické transformace, by 
měly být podporovány investice do 
modernizace stávajících energetických 
systémů a do výstavby nových 
energetických zařízení šetrných k 
životnímu prostředí, aby bylo možné 
provést v těchto regionech úspěšnou 
energetickou transformaci. Investice do 
stávajících průmyslových zařízení, včetně 
těch, které spadají pod unijní systém 
obchodování s emisemi, by měly být 
přípustné, pokud přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku do roku 
2050 a jsou výrazně nižší než příslušné 
referenční hodnoty zavedené pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 14 Směrnice Evropského parlamentu a 
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Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice 
by měly být chápany jako investice do 
fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv 
podniků za účelem výroby zboží nebo 
poskytování služeb, čímž přispějí k tvorbě 
hrubého kapitálu a zaměstnanosti. V 
případě podniků jiných než malé a střední 
podniky by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do všech podniků, 
avšak měl by se soustředit zejména na 
malé a střední podniky a mikropodniky. 
Produktivní investice by měly být chápany 
jako investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a 
zaměstnanosti. V případě podniků jiných 
než malé a střední podniky by produktivní 
investice měly být podporovány, pokud 
výrazně přispívají k přechodu 
na nízkouhlíkové, konkurenceschopné a 
udržitelné hospodářství a pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
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Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků, aby tak přispěl ke 
změně zaměření jejich podnikatelských 
aktivit a k vytvoření nových příležitostí. 
Produktivní investice by měly být chápany 
jako investice do fixního kapitálu nebo 
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kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu, 
rozšíření a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
vedou k ochraně významného počtu 
pracovních míst. Veškeré takové investice 
by měly být náležitě odůvodněny v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace. V zájmu ochrany integrity 
vnitřního trhu a politiky soudržnosti by 
podpora poskytovaná podnikům měla být v 
souladu s pravidly Unie v oblasti státní 
podpory podle článků 107 a 108 SFEU a 
zejména podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
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podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti. 
Produktivní investice do podniků by 
neměly narušit hospodářskou soutěž mezi 
podniky.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Maximilian Krah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků, například v oblasti 
anaerobní digesce v souladu se směrnicí o 
nepřímých změnách ve využívání půdy. 
Produktivní investice by měly být chápany 
jako investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a 
zaměstnanosti. V případě podniků jiných 
než malé a střední podniky by produktivní 
investice měly být podporovány pouze 
tehdy, pokud jsou nezbytné pro zmírnění 
ztrát pracovních míst v důsledku 
transformace, a to vytvořením nebo 
ochranou významného počtu pracovních 
míst, a pokud nevedou k přemístění nebo 
nevyplývají z přemístění podniku. 
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emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

Investice do stávajících průmyslových 
zařízení, včetně těch, které spadají pod 
unijní systém obchodování s emisemi, by 
měly být přípustné, pokud přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 a jsou výrazně 
nižší než příslušné referenční hodnoty 
zavedené pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a pokud 
vedou k ochraně významného počtu 
pracovních míst. Veškeré takové investice 
by měly být náležitě odůvodněny v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace. V zájmu ochrany integrity 
vnitřního trhu a politiky soudržnosti by 
podpora poskytovaná podnikům měla být v 
souladu s pravidly Unie v oblasti státní 
podpory podle článků 107 a 108 SFEU a 
zejména podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou (12) S cílem posílit hospodářskou 
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diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a kvalitní a udržitelné 
zaměstnanosti. V případě podniků jiných 
než malé a střední podniky by produktivní 
investice měly být podporovány pouze 
tehdy, pokud jsou nezbytné pro zmírnění 
ztrát pracovních míst v důsledku 
transformace, a to vytvořením nebo 
ochranou významného počtu pracovních 
míst, a pokud nevedou k přemístění nebo 
nevyplývají z přemístění podniku. Veškeré 
takové investice by měly být náležitě 
odůvodněny v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace. Tyto investice by 
měly být udržitelné a v souladu se zásadou 
„znečisťovatel platí“ a zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“ a 
neměly by být považovány za příležitost 
pro průmyslové závody prodávat 
nadbytečné emisní povolenky za účelem 
vlastního zisku. Nemělo by se investovat 
do zařízení na fosilní paliva. V zájmu 
ochrany integrity vnitřního trhu a politiky 
soudržnosti by podpora poskytovaná 
podnikům měla být v souladu s pravidly 
Unie v oblasti státní podpory podle článků 
107 a 108 SFEU a zejména podpora 
produktivních investic uskutečňovaných 
jinými než malými a středními podniky by 
měla být omezena na podniky nacházející 
se v oblastech, které byly pro účely čl. 107 
odst. 3 písm. a) a c) SFEU označeny jako 
podporované oblasti.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
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plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků, zejména do podniků v 
robustních odvětvích. Produktivní 
investice by měly být chápany jako 
investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a 
zaměstnanosti. V případě podniků jiných 
než malé a střední podniky by produktivní 
investice měly být podporovány pouze 
tehdy, pokud jsou nezbytné pro zmírnění 
ztrát pracovních míst v důsledku 
transformace, a to vytvořením nebo 
ochranou významného počtu pracovních 
míst, a pokud nevedou k přemístění nebo 
nevyplývají z přemístění podniku. 
Investice do stávajících průmyslových 
zařízení, včetně těch, které spadají pod 
unijní systém obchodování s emisemi, by 
měly být přípustné, pokud přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 a jsou výrazně 
nižší než příslušné referenční hodnoty 
zavedené pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a pokud 
vedou k ochraně významného počtu 
pracovních míst. Veškeré takové investice 
by měly být náležitě odůvodněny v 



PE652.545v01-00 76/101 AM\1206333CS.docx

CS

V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace. V zájmu ochrany integrity 
vnitřního trhu a politiky soudržnosti by 
podpora poskytovaná podnikům měla být v 
souladu s pravidly Unie v oblasti státní 
podpory podle článků 107 a 108 SFEU a 
zejména podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice 
by měly být chápany jako investice do 
fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv 
podniků za účelem výroby zboží nebo 
poskytování služeb, čímž přispějí k tvorbě 
hrubého kapitálu a zaměstnanosti. V 
případě podniků jiných než malé a střední 
podniky by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice. Produktivní 
investice by měly být chápany jako 
investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a 
zaměstnanosti. V případě podniků jiných 
než malé a střední podniky by produktivní 
investice měly být podporovány, pokud 
přispívají ke zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
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vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

__________________ __________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

(12a) Pravidla státní podpory by měla 
být používána pružně ve způsobilých 
oblastech v procesu transformace, aby se 
usnadnily soukromé investice. Při 
usnadňování investic by měly být 
zohledněny problémy spojené se 
strukturálními změnami ve způsobilých 
oblastech s cílem zajistit, že tyto oblasti 
budou mít dostatečnou flexibilitu k tomu, 
aby realizovaly své projekty sociálně a 
hospodářsky udržitelným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Carmen Avram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Cílem plánované revize pravidel 
státní podpory by mělo být posílení a 
zjednodušení investičních kapacit v rámci 
udržitelných řešení a konkrétních 
nástrojů pro vnitrostátní, regionální a 
místní orgány, jejichž úloha bude pro 
účinné a inovační provádění Fondu pro 
spravedlivou transformaci klíčová.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) FST by se měl zaměřit na podporu 
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pouze těch investic, které jsou ekonomicky 
životaschopné a dotčenému území 
přinášejí přidanou hodnotu. Komise a 
členské státy by měly průběžně sledovat 
životaschopnost investic realizovaných z 
FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z 
EFRR a ESF+. Příslušné částky převedené 
z EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita a soudržnost, měly by členské 
státy ve spolupráci s místními a 
regionálními orgány, zaměstnanci, 
sociálními partnery, místními 
komunitami, občanskou společností a 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami 
vypracovat samostatný program FST nebo 
přidělit zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by mohly být zdroje FST 
dobrovolně navýšeny o doplňkové 
financování z jiných fondů, na něž se 
vztahuje nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních], pouze je-li to 
odůvodněné a aniž je dotčeno splnění cílů 
těchto fondů. Příslušné částky, které lze 
převést z těchto fondů, by měly odpovídat 
typu operací stanovených v územních 
plánech spravedlivé transformace.
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Pozměňovací návrh 156
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z 
EFRR a ESF+. Příslušné částky 
převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace.

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
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zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z 
EFRR a ESF+. Příslušné částky 
převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace.

zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 158
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Martin Hlaváček

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z 
EFRR a ESF+. Příslušné částky převedené 
z EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by zdroje FST mohly být 
navýšeny dobrovolným převodem 
prostředků z EFRR a ESF+. Příslušné 
částky převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

(14) Respektování a dodržování 
základních hodnot Unie, jako je zásada 
právního státu, by mělo být podmínkou 
pro získání jakékoli finanční podpory z 
rozpočtu EU, včetně FST. Členské státy, 
které využívají prostředky z FST, by se 
měly zavázat k plnění cíle EU v oblasti 
klimatické neutrality pro rok 2050. 
Podpora z FST by měla být podmíněna 
účinným prováděním transformačního 
procesu na konkrétním území s cílem 
dosáhnout klimaticky neutrální ekonomiky. 
Všechna území, která čelí problémům s 
přechodem na klimaticky neutrální 
ekonomiku, by měla být způsobilá pro 
podporu. V tomto ohledu by členské státy 
měly ve spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami a s podporou 
Komise vypracovat územní plány 
spravedlivé transformace, v nichž bude 
proces transformace podrobně popsán v 
souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným a měřitelným 
prováděním transformačního procesu na 
konkrétním území s cílem dosáhnout 
klimaticky neutrální ekonomiky do roku 
2040. V tomto ohledu by členské státy 
měly s dostatečným předstihem a zcela 
transparentně po konzultaci a v úzké 
spolupráci se všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami, zejména místními 
a regionálními orgány, dotčenými 
zaměstnanci, sociálními partnery, 
místními komunitami a občanskou 
společností, a s podporou Komise 
vypracovat územní plány spravedlivé 
transformace, v nichž bude proces 
transformace podrobně popsán v souladu s 
jejich vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu. Za tímto účelem by 
Komise měla vytvořit platformu pro 
spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích. Tato úzká spolupráce a 
konzultace by měly pokračovat ve všech 
fázích programů FST, včetně fáze 
provádění a hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami, mj. s 
místními a regionálními orgány i se 
sociálními partnery a zástupci občanské 
společnosti na místní a regionální úrovni, 
a s podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
mimo jiné navázala na stávající platformu 
pro uhelné regiony procházející 
transformací a na její zkušenosti a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Eva Maydell, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly společně s regionálními 
a místními orgány dotčených území, která 
jsou nejméně na úrovni NUTS 2 a 3, a v 
úzké spolupráci s příslušnými 
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bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

zúčastněnými stranami a s podporou 
Komise vypracovat územní plány 
spravedlivé transformace, v nichž bude 
proces transformace podrobně popsán v 
souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise a za účasti regionálních 
a místních subjektů vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu s přihlédnutím 
k názorům příslušných regionů. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
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odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území, který zahrnuje cíle i ukazatele 
výstupů a výsledků a účinné sledování, s 
cílem dosáhnout klimaticky neutrální 
ekonomiky. V tomto ohledu by členské 
státy měly ve spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami a s podporou 
Komise vypracovat územní plány 
spravedlivé transformace, v nichž bude 
proces transformace podrobně popsán v 
souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami 
určenými v souladu se zásadou partnerství 
podle článku 6 nařízení EU .../… [nové 
nařízení o společných ustanoveních] a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 
v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Enikő Győri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně popsán 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu by 
členské státy měly ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně 
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v souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Za tímto 
účelem by Komise měla vytvořit platformu 
pro spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

popsán. Za tímto účelem by Komise měla 
vytvořit platformu pro spravedlivou 
transformaci, která by navázala na stávající 
platformu pro uhelné regiony procházející 
transformací a umožnila dvoustrannou a 
mnohostrannou výměnu získaných 
zkušeností a osvědčených postupů ve všech 
dotčených odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice, které budou v 
souladu s plány transformace a se zásadou 
„vážně nepoškozovat“ stanovenou v 
taxonomii EU pro udržitelné finance a 
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Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

nebudou bránit přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství a nepovedou k 
„lock-in“ účinku nebo k „uvíznutí“ aktiv. 
Neměly by být způsobilé žádné činnosti 
ani programy, které podporují pokračující 
využívání fosilních paliv. Územní plány 
spravedlivé transformace by měly být 
součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů, a to za současného 
udržení a rozšiřování pracovních 
příležitostí na dotčených územích s cílem 
zamezit sociálnímu vyloučení. Tato území 
by měla být přesně vymezena a měla by 
odpovídat regionům úrovně NUTS 3 nebo 
být jejich součástí. Plány by měly 
obsahovat podrobné informace o výzvách a 
potřebách těchto území a stanovit typ 
potřebných operací takovým způsobem, 
aby byl zajištěn soudržný rozvoj 
hospodářských činností odolných vůči 
změně klimatu, které jsou zároveň 
slučitelné s transformací na klimatickou 
neutralitu a cíli Zelené dohody. Plány by 
měly obsahovat popis toho, jak budou 
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Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

vypadat konzultace se zúčastněnými 
stranami a místními komunitami v 
procesu transformace. Finanční podporu z 
FST by měly obdržet pouze investice v 
souladu s plány transformace. Územní 
plány spravedlivé transformace by měly 
být součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů, a to za současné 
ochrany dotčených pracovníků a podpory 
vytváření nových udržitelných a kvalitních 
pracovních míst. Tato území by měla být 
přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody, Pařížské dohody a evropského 
pilíře sociálních práv. Finanční podporu z 
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Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

FST by měly obdržet pouze investice v 
souladu s plány transformace. Územní 
plány spravedlivé transformace by měly 
být součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů, a to za současného 
zachování či nabízení pracovních míst v 
regionu s cílem zamezit sociálnímu 
vyloučení. Tato území by měla být přesně 
vymezena a měla by odpovídat regionům 
úrovně NUTS 3 nebo být jejich součástí. 
Plány by měly obsahovat podrobné 
informace o výzvách a potřebách těchto 
území a stanovit typ potřebných operací 
takovým způsobem, aby byl zajištěn 
soudržný rozvoj hospodářských činností 
odolných vůči změně klimatu, které jsou 
zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu, a to pokud 
možno v souladu s dalšími systémy 
financování EU a členských států a s cíli 
Zelené dohody. Finanční podporu z FST by 
měly obdržet pouze investice v souladu s 
plány transformace. Územní plány 
spravedlivé transformace by měly být 
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součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky do roku 2050, zejména pokud 
jde o modernizaci, přeměnu nebo uzavření 
zařízení zabývajících se výrobou fosilních 
paliv nebo jinými činnostmi s vysokými 
emisemi skleníkových plynů nebo činností 
produkující výrobky, na něž má dopad 
přechod EU na klimatickou neutralitu. 
Tato území by měla být přesně vymezena a 
měla by odpovídat regionům úrovně NUTS 
3 nebo být jejich součástí. Plány by měly 
obsahovat podrobné informace o výzvách a 
potřebách těchto území a stanovit typ 
potřebných operací takovým způsobem, 
aby byl zajištěn soudržný rozvoj 
hospodářských činností odolných vůči 
změně klimatu, které jsou zároveň 
slučitelné s transformací na klimatickou 
neutralitu a cíli Zelené dohody. Finanční 
podporu z FST by měly obdržet pouze 
investice v souladu s plány transformace. 
Územní plány spravedlivé transformace by 
měly být součástí programů 
(podporovaných z EFRR, ESF+, Fondu 
soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 172
Eva Maydell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou pevných fosilních paliv nebo 
jinými činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů, Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s transformací 
na klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Marek Belka



PE652.545v01-00 94/101 AM\1206333CS.docx

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Regiony, které nebyly zařazeny 
mezi nejvíce postižená území, jsou 
způsobilé pro podporu z FST v případech 
obchodních problémů, které jsou 
důsledkem opatření k řešení změny 
klimatu, aby byly mohly reagovat ad hoc 
na nepředvídané okolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST. Za účelem měření pokroku 
transformace se od společností, které 
budou získávat prostředky z FST, žádá, 
aby podávaly zprávy o svém dopadu na 
udržitelnost podle směrnice EU o 
podávání nefinančních zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Programy financované z FST by 
měly být hodnoceny ex ante a ex post na 
základě metodik sledování klimatu, 
účetnictví v oblasti přírodního kapitálu a 
životního cyklu, aby byl měřen jejich 
dopad na udržitelnost na základě 
harmonizovaných ukazatelů a posouzení 
životního cyklu. Musí být zavedena 
metodika ověřování udržitelnosti v 
souladu s investičním plánem pro 
udržitelnou Evropu, na jejímž základě 
budou muset realizátoři projektů od určité 
velikosti hodnotit environmentální, 
klimatický a sociální dopad daných 
projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem doplnění a změny 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 SFEU, pokud jde o změnu 
prvků obsažených v příloze III tohoto 
nařízení týkajících se společných 
ukazatelů výstupů a výsledků. Je obzvláště 
důležité, aby Komise vedla v rámci 
přípravné činnosti odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, 
a aby tyto konzultace probíhaly v souladu 
se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů15. Zejména pro 
zajištění rovné účasti na vypracovávání 

vypouští se
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aktů v přenesené pravomoci obdrží 
Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky z 
členských států a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na zasedání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.
__________________
15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Enikő Győri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem doplnění a změny 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 SFEU, pokud jde o změnu 
prvků obsažených v příloze III tohoto 
nařízení týkajících se společných 
ukazatelů výstupů a výsledků. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů15. Zejména pro 
zajištění rovné účasti na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci obdrží 
Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky z 
členských států a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na zasedání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

(17) Je obzvláště důležité, aby Komise v 
rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů15. Zejména pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

__________________ __________________
15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.
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Pozměňovací návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem doplnění a změny jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o změnu prvků 
obsažených v příloze III tohoto nařízení 
týkajících se společných ukazatelů výstupů 
a výsledků. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů15. Zejména pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

(17) Za účelem doplnění a změny jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o změnu prvků 
obsažených v příloze III tohoto nařízení 
týkajících se společných ukazatelů výstupů 
a výsledků, a to na základě 
harmonizovaných ukazatelů udržitelnosti 
a analýz životního cyklu měřících dopad 
na udržitelnost, jak je uvedeno v nařízení 
o taxonomii a v nařízení o zpřístupňování 
informací. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů15. Zejména pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

__________________ __________________
15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Po přijetí tohoto nařízení by měl 
být FST zprovozněn co nejdříve, aby bylo 
možné mobilizovat investice potřebné ke 
splnění jeho specifického cíle a reagovat 
na skutečnost, že je naléhavě nutné 
podpořit regiony při jejich přechodu v 
době, která je pro evropské hospodářství 
obzvláště obtížná.

Or. pt

Pozměňovací návrh 180
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Za prioritu musí být považováno 
rychlé a účinné provedení FST. Komise 
by za tímto účelem měla zajistit, aby 
příslušné správní procesy probíhaly rychle 
a nebyly zatížené byrokracií s cílem snížit 
náklady a maximalizovat využití všech 
finančních rozměrů FST pro dosažení 
jeho specifického cíle.

Or. pt

Pozměňovací návrh 181
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně 
druhé potřebou soudržného prováděcího 
rámce, který zahrnuje několik fondů Unie 
v rámci sdíleného řízení. Jelikož těchto 
cílů může být lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 SEU. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při udržitelné transformaci 
na klimaticky neutrální ekonomiku 
potýkají s hospodářskou a sociální 
transformací, může být rovněž uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a to 
prostřednictvím regionálních bank jakožto 
rozhodujících nástrojů pro financování 
spravedlivé ekologické transformace v 
souladu s regionálního preferencemi a 
zvláštnostmi. Jelikož těchto cílů může být 
také dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 SEU. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména odlišnou mírou 
závislosti na fosilních palivech a rozdíly v 
úrovni rozvoje a zaměstnanosti různých 
území a zaostáváním nejvíce 
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členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou a sociální transformací, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a zaostáváním 
nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhovou 
ekonomiku potýkají s hospodářskou a 
sociální transformací, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to na jedné straně způsobeno 
zejména rozdíly v úrovni rozvoje různých 
území a zaostáváním nejvíce 
znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
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