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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V listopadu 2019 schválil Evropský parlament usnesení, kterým vyhlásil stav klimatické a 
environmentální nouze v Evropě i na celém světě. V lednu 2020 vyzval k přijetí naléhavých 
opatření k řešení výzev spojených se změnou klimatu a životním prostředím a podpořil 
ambiciózní udržitelný investiční plán Evropské komise na splnění Zelené dohody. Evropská 
unie musí Zelenou dohodu provádět jakožto dlouhodobou strategii k posílení odolnosti našich 
hospodářství a společenství, která přinese nové udržitelné a vysoce kvalitní pracovní 
příležitosti. Evropská unie musí přijímat opatření k ochraně klimatu, ale také k dosažení větší 
sociální a hospodářské soudržnosti. Fond pro spravedlivou transformaci představuje tudíž 
klíčový nástroj k zajištění toho, aby přechod ke klimaticky neutrální konkurenceschopné 
ekonomice proběhl spravedlivě a nikoho neopomíjel. 

Z vědeckých důkazů vyplývá, že odvětví energetické účinnosti a energie z obnovitelných 
zdrojů vytvářejí více pracovních míst než průmyslová odvětví založená na fosilních palivech. 
Již do roku 2030 by zavádění technologie spojené s obnovitelnými zdroji energie umožnilo 
kompenzovat ztrátu pracovních míst v uhelných dolech a do roku 2050 by se čistý přírůstek 
pracovních míst mohl zdvojnásobit. Odvětví fosilních paliv je naproti tomu na ústupu a čelí 
stále častějšímu rušení pracovních míst. Boj proti změně klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí přinese v dlouhodobém výhledu prospěch všem, a to i z hospodářského hlediska, a 
ve střednědobém výhledu poskytne všem lidem nové příležitosti a výzvy. Ne všechny regiony 
a členské státy začínají s transformací ze stejné výchozí pozice a ne všechny mají tutéž 
schopnost reakce. Proto je důležité poskytnout pomoc a přiměřené rozpočtové prostředky na 
podporu všech evropských občanů v úsilí o dosažení klimaticky neutrálního, klimaticky 
odolného a plně oběhového hospodářství účinně využívajícího zdroje. 

Všechny regiony, včetně těch, které jsou v současné době silně závislé na průmyslových 
odvětvích založených na fosilních palivech, mohou při energetické transformaci hrát aktivní a 
pozitivní úlohu. Podle odhadů Komise1 mohou jen uhelné regiony samotné zajistit 60 % 
plánovaného zavedení technologie čisté energie potřebné k dosažení cíle uhlíkové neutrality 
do roku 2050. Ekologickou transformaci je tedy třeba považovat za jedinečnou příležitost k 
nasměrování regionů, jež jsou v současnosti závislé na upadajících a neudržitelných 
odvětvích, k lepší ekologické a hospodářské budoucnosti.

Vypuknutí nákazy COVID-19 také poukázalo na křehkost a nedostatečnou odolnost našeho 
hospodářského modelu i na provázanost mezi zdravím, klimatem a našimi ekosystémy. 
Koronavirová krize klimatickou krizi neodstranila, jedná se naopak o další, souběžnou 
potenciální hrozbu pro hospodářskou stabilitu Evropské unie v dlouhodobém výhledu. K 
zajištění spravedlivé ekologické transformace proto potřebujeme hospodářskou transformaci 
se silnou sociální složkou.

V rámci své strategie Zelené dohody představila Evropská komise v lednu 2020 mechanismus 
pro spravedlivou transformaci k poskytování cílené podpory ve snaze uvolnit během období 
2021–2027 alespoň 100 miliard EUR pro nejpostiženější regiony a usnadnit proces 
transformace. Mechanismus vytvoří nezbytné investice na pomoc pracovníkům a 

1 Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Clean energies technologies in coal regions: opportunities for 
jobs and growth, 2020 (Technologie čisté energie v uhelných regionech: příležitosti pro zaměstnanost a růst, 
2020), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
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společenstvím závislým na hodnotovém řetězci fosilních paliv. Doplní tak významný 
příspěvek z rozpočtu EU poskytovaný prostřednictvím všech nástrojů přímo souvisejících s 
transformací. Fond pro spravedlivou transformaci je prvním ze tří pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci. Jeho cílem je financovat diverzifikaci a modernizaci místních 
hospodářství a umožnit vytváření nových pracovních příležitostí v odvětvích orientovaných 
na budoucnost.

Zpravodajka tedy v tomto stanovisku navrhuje následující změny: 

Zaprvé, aby měl Fond pro spravedlivou transformaci maximální dopad při podpoře 
zastřešujících cílů Zelené dohody pro Evropu, a zejména celounijního cíle v oblasti 
klimatické neutrality, je nezbytně třeba navýšit jeho celkový rozpočet. K transformaci 
hospodářství EU na klimaticky neutrální hospodářství je zapotřebí 250 až 300 miliard EUR 
ročně2. Zpravodajka tedy navrhuje, aby byl rozpočet Fondu pro spravedlivou transformaci 
výrazně navýšen. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům, které jsou v novém VFR k 
dispozici, zpravodajka navrhuje, aby byly na Fond pro spravedlivou transformaci vyčleněny 
na období 2021–2027 prostředky ve výši 30 miliard EUR. Dále je třeba tomuto fondu 
poskytnout nové zdroje, zejména nové environmentální daně, aby se zajistilo, že část nákladů 
na spravedlivý přechod ponesou také nejvíce znečišťující odvětví našich hospodářství, a další 
udržitelné daně vybírané od digitálního a finančního odvětví.

Za druhé se zpravodajka domnívá, že tento fond by měl být v souladu s cílem Unie dosáhnout 
do roku 2040 uhlíkové neutrality, což je nezbytné k dodržení závazků přijatých v roce 2015 v 
Paříži, tedy udržet globální oteplování výrazně pod 2°C a pokračovat v úsilí o jeho omezení 
na 1,5°C. Tento cíl je sice odvážný, avšak splnitelný, jelikož technologie i prostředky, které 
nás k němu mohou dovést, již existují a jsou cenově dostupné.

Za třetí, aby Fond pro spravedlivou transformaci mohl dosáhnout svého specifického cíle, je 
důležité, aby všechny produktivní investice, které z něho mají být financovány, splňovaly 
kritéria stanovená v nařízení (EU) 2020/... [nařízení o taxonomii]. Tyto produktivní investice 
musí být v souladu s Pařížskou dohodou. A dále, podniky jiné než malé a střední podniky, 
které dostávají podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci, by měly jít příkladem: Měly 
by zveřejnit závazný plán na dosažení klimatické neutrality a podrobit své investice 
screeningu udržitelnosti, aby se zajistilo, že nebudou mít žádné škodlivé dopady na životní 
prostředí a klima nebo sociální dopady. 

A konečně je zpravodajka přesvědčena, že při přípravě vnitrostátních plánů spravedlivé 
transformace v členských státech je třeba postupovat transparentním a inkluzivním způsobem. 
Občané i místní společenství musí být součástí rozhodovacího procesu a do přípravy, vývoje a 
provádění transformačního procesu by měla být zapojena rozmanitá škála zúčastněných stran. 
Měli by mít nejlepší podmínky pro to, aby se mohli účinně zapojit do výběru a provádění 
financovaných projektů a operací. 

Transformace na klimaticky neutrální ekonomiku je pro všechny členské státy jak výzvou, tak 
obrovskou příležitostí přeměnit svá hospodářství na udržitelný, stabilní, konkurenceschopný a 
odolný ekonomický systém, který bude lépe reagovat na budoucí krize a zajistí naší 
společnosti prosperitu. Fond pro spravedlivou transformaci je jedním z nástrojů, díky němuž 

2 Bruegel, How to make the European Green Deal work (Jak zajistit, aby Zelená dohoda pro Evropu fungovala): 
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf.
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může být tato transformace úspěšná pro nás všechny.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

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 s cílem 
udržet nárůst globální teploty pod hranicí 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí  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 
s cílem řešit hospodářské a sociální výzvy a 
příležitosti spojené s transformací na 
udržitelné, klimaticky neutrální a plně 
oběhové hospodářství, které je odolné vůči 
změnám klimatu, účinně využívá zdroje a 
je relativně odděleno od spotřeby zdrojů a 
které neprodukuje žádné emise 
skleníkových plynů a nemá ani žádné jiné 
nepříznivé dopady na lidské zdraví a 
životní prostředí, které souvisejí mj. se 
zhoršováním stavu biologické 
rozmanitosti a ekosystémů, nadměrnou 
spotřebou zdrojů či chemickým 
znečištěním.

__________________ __________________
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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 2

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 udržitelné, 
klimaticky neutrální a plně oběhové 
hospodářství, které je odolné vůči změnám 
klimatu a účinně využívá zdroje, 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. V lednu 2020 vyzval 
Evropský parlament k přijetí naléhavých 
opatření k řešení problémů spojených se 
změnou klimatu a životním prostředím a 
podpořil závazek proměnit Unii ve 
zdravější, udržitelnou, spravedlivou a 
prosperující společnost s nulovými čistými 
emisemi skleníkových plynů. Dne 17. 
dubna 2020 dále zdůraznil, že cílem 
klimatické neutrality by se měly řídit i 
politické reakce v boji proti pandemii 
COVID-19 a jejím důsledkům a že 
strategie Zelené dohody pro Evropu by 
měla být ústředním bodem obnovy a 
rekonstrukce evropského 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 v 



PA\1205182CS.docx 7/39 PE650.729v02-00

CS

současnosti silně závislé na fosilních 
palivech nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
může nejen ohrozit transformaci v Unii 
související s klimatickými opatřeními, ale 
může také vést k rostoucí nerovnosti mezi 
regiony, což narušuje plnění cílů v oblasti 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Spravedlivé transformace nelze 
dosáhnout, pokud necháme některé 
regiony v tomto ohledu zaostávat. 

Regiony, které jsou v současné době silně 
závislé na průmyslových odvětvích 
založených na fosilních palivech, mohou 
při energetické transformaci hrát aktivní 
a pozitivní úlohu.  Podle odhadů Komise1a 
mohou jen uhelné regiony samotné zajistit 
60 % plánovaného zavedení technologie 
čisté energie potřebné k dosažení 
ambiciózních cílů uhlíkové neutrality. 
Rozvoji projektů v oblasti čisté energie v 
uhelných regionech navíc napomáhá 
dostupnost infrastruktury a půdy, 
přítomnost již vyškoleného personálu s 
kvalifikací v oblasti elektroinženýrství a 
strojírenství, což jsou oblasti zvláště 
vhodné pro opětovné zaměstnání v odvětví 
obnovitelných zdrojů energie, a již 
existující průmyslové dědictví;
__________________
1a Evropská komise, Společné výzkumné 
středisko, Clean energies technologies in 
coal regions: opportunities for jobs and 
growth (Technologie čisté energie v 
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uhelných regionech: příležitosti pro 
zaměstnanost a růst), 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 vytvářet důstojná pracovní místa, 
podporovat sociální začleňování a 
přispívat k vymýcení chudoby. Proto musí 
Unie i členské státy od samého počátku 
brát v úvahu hospodářské a sociální 
dopady transformace a využít všechny 
možné nástroje k usnadnění nezbytných 
strukturálních změn a ke zmírnění jejích 
nepříznivých důsledků pro dotčené 
pracovníky. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu rozpočet Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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 

(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, 
aby byly brány v úvahu náklady 
související se společenskými, sociálně-
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úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

ekonomickými a environmentálními 
dopady, které má na pracovníky a 
komunity snižování závislosti na uhlí a 
uhlíku. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 řešit výzvy a příležitosti 
spojené s klimatickou transformací tím, že 
bude cíleně investovat do udržitelných 
ekonomických činností, které splňují 
kritéria stanovená v nařízení (EU) 
2020/...[nařízení o taxonomii], a tím, že 
podpoří nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky a místní komunity v jejich úsilí 
o přizpůsobení své průmyslové a 
hospodářské struktury. V souladu se 
specifickým cílem FST by opatření 
podporovaná z FST měla přímo přispět k 
usnadnění a podpoře procesu 
transformace, a to financováním 
diverzifikace a modernizace místního 
hospodářství a tím, že umožní vytváření 
nových pracovních příležitostí v odvětvích 
orientovaných na budoucnost. To by 
kompenzovalo očekávané ztráty 
pracovních míst v důsledku přeměny nebo 
ukončení činností s vysokými emisemi 
skleníkových plynů a zároveň zajistilo 
udržitelnější a vysoce kvalitní pracovní 
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místa. 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 7

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 prováděny nad 
rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 50 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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, ale neměly by v žádném 
případě tyto investice nahrazovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Objem fondu by se měl podstatně 
zvýšit díky dodatečným vlastním zdrojům 
Unie plynoucím ze zavedení nových 
udržitelných daní, zejména v odvětví 
životního prostředí, aby se zajistilo, že část 
nákladů na financování spravedlivé 
transformace ponesou ta hospodářská 
odvětví, která mají na ekologických 
nákladech vzniklých celé společnosti 
nejvyšší podíl, v souladu se zásadou 
solidarity a zásadou „znečišťovatel platí“ 
zakotvenou v článku 191 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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 

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny jak 
výzvou, tak obrovskou příležitostí 
přeměnit naše hospodářství na udržitelný, 
stabilní a odolný ekonomický systém, 
který bude lépe reagovat na budoucí krize 
a zajistí všem lidem na této planetě 
prosperitu. Cílené podpory bude zapotřebí 
pro ty regiony, jež jsou v současné době 
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 
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státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený celé Unii, ale při rozdělování jeho 
finančních prostředků by mělo být 
zohledněno, zda jsou členské státy schopny 
financovat nezbytné investice, které 
umožní, usnadní a urychlí transformaci na 
klimatickou neutralitu a udržitelnou 
Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byl pro FST stanoven 
přiměřený finanční rámec, měla by Komise 
na základě objektivních kritérií stanovit 
roční rozpis dostupných přídělů podle 
jednotlivých členských států v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst.

(9) Aby byl pro FST stanoven 
přiměřený finanční rámec, měla by Komise 
na základě objektivních kritérií stanovit 
roční rozpis dostupných přídělů podle 
jednotlivých členských států v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst. Komise 
by rovněž měla zveřejňovat veškeré 
příslušné statistické údaje a informace, 
aby bylo možné lépe porozumět klíči pro 
rozdělování  prostředků mezi členské státy 
a vyhodnocovat jej.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 závazků a priorit Unie v 
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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.

oblasti klimatu a životního prostředí. 
Seznam investic by měl zahrnovat ty 
investice, které podporují místní 
ekonomiky a jsou z dlouhodobého hlediska 
udržitelné, jsou plně v souladu se všemi 
cíli Zelené dohody a Pařížské dohody, aby 
se globální nárůst teploty udržel pod 
hranicí 1,5 °C. Financované projekty by 
měly přispívat k transformaci na 
udržitelné, klimaticky neutrální a plně 
oběhové hospodářství, které je odolné vůči 
klimatu a účinně využívá zdroje. V 
upadajících odvětvích, jako je výroba 
energie založená na fosilních palivech 
nebo těžební činnosti spojené s pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora 
jednoznačně vázána na přijetí jasné 
závazné lhůty pro postupné ukončování 
činnosti a zaměření na vytváření 
zaměstnanosti a posilování odolnosti 
místní ekonomiky vůči případné ztrátě 
pracovních míst. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu alespoň s klimatickými 
cíli EU do roku 2030 a klimatickou 
neutralitou EU nejpozději 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 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 nejpozději do roku 2040.

__________________
13Jak 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, 
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konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“ (COM(2018) 773 
final).

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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, zejména 
těch, kteří jsou při transformaci na 
klimatickou neutralitu nejzranitelnější, by 
měl FST podporovat také odborné 
vzdělávání, zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci dotčených pracovníků a osob 
s cílem pomoci jim rekvalifikovat se a 
připravit se na nové udržitelné a kvalitní 
pracovní příležitosti, jakož i poskytovat 
uchazečům o zaměstnání pomoc při 
hledání zaměstnání a jejich aktivním 
začleňování na trh práce, při současném 
zohlednění toho, že je třeba zajistit rovné 
příležitosti pro všechny a dosáhnout 
genderové vyváženosti napříč odvětvími.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Koronavirová krize odhalila silnou 
závislost Unie a globálního ekonomického 
systému na dlouhých dodavatelských 
řetězcích. Transformace na plně oběhové 
hospodářství a nezbytnost umožnit návrat 
k místním systémům výroby v některých 
odvětvích jsou proto klíčovými součástmi 



PA\1205182CS.docx 15/39 PE650.729v02-00

CS

dlouhodobé strategie Unie na posílení 
odolnosti našich ekonomik a společností, 
což přináší nové příležitosti k vytváření 
pracovních míst a hodnot pro celou Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Zatímco těžba a využití uhlí se 
bude dále snižovat v souladu s 
transformací na nízkouhlíkovou 
ekonomiku, a představovat tak konkrétní 
výzvu pro uhelné regiony, kde více než 
200 000 pracovních míst přímo souvisí s 
činností spojenou s uhlím, nabízí odvětví 
čisté energie jedinečnou příležitost 
vyrovnat ztráty pracovních míst, které 
taková transformace způsobuje, a 
nahradit je udržitelnější, stabilnější a 
kvalitnější zaměstnaností. Podle výpočtů 
Komise1a může být díky zavedení 
technologií čisté energie v uhelných 
regionech do roku 2030 vytvořeno až 315 
000 pracovních míst, přičemž do roku 
2050 by se tento počet mohl zvýšit na více 
než 460 000. To by představovalo více než 
dvojnásobek současného počtu 
pracovních míst přímo souvisejících s 
uhlím a vedlo k víceodvětvovému modelu, 
který přispívá k energetickému 
zabezpečení, tvorbě pracovních míst a 
vytváření ekonomické hodnoty pro občany 
a místní komunity.
__________________
1a Zpráva Společného výzkumného 
střediska z oblasti vědy a politiky, Clean 
energy technologies in coal regions: 
Opportunities for jobs and growth 
(Technologie čisté energie v uhelných 
regionech: příležitosti pro zaměstnanost a 
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růst), 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění priorit 
financovaných z FST přispělo k podpoře a 
prosazování rovnosti žen a mužů v 
souladu s článkem 8 SFEU. Je třeba 
zajistit včasné a důsledné zohlednění cílů 
týkajících se rovnosti mužů a žen a 
ekonomické nezávislosti žen na všech 
úrovních a ve všech fázích přípravy, 
monitorování, provádění a hodnocení 
operačních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci a přeměnu území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků, mikropodniků, 
sociálních podniků a zaměstnaneckých 
družstev. 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. Tyto produktivní investice 
by měly splňovat kritéria stanovená v 
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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.

nařízení (EU) 2020 /… [nařízení o 
taxonomii] a neměly by zahrnovat 
podporu odvětvím nebo činnostem, které 
nejsou v souladu s Pařížskou dohodou a 
environmentálními cíli.

__________________
14Směrnice 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 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) 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, k nimž došlo v důsledku 
transformace, vytvořením významného 
počtu pracovních míst nebo podporou 
rekvalifikace, a pokud nevedou k 
přemístění podniku nebo z jeho přemístění 
nevyplývají. Tyto investice by měly také 
splňovat kritéria uvedená v [článcích] 
nařízení (EU) 2020/… [nařízení o 
taxonomii]. Podniky jiné než malé a 
střední podniky by navíc měly být povinny 
zveřejnit závazný plán na dosažení 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2040 a podrobit své investice screeningu 
udržitelnosti, aby se zajistilo, že nebudou 
mít žádné škodlivé dopady na životní 
prostředí a klima nebo sociální dopady. 
Investice do stávajících průmyslových 
zařízení, včetně těch, která spadají pod 
unijní systém obchodování s emisemi, by 
měly být přípustné, pokud přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejpozději do roku 2040 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES1a a pokud vedou k ochraně 
významného počtu vysoce kvalitních a 
udržitelných pracovních míst. Veškeré 
takové investice by měly být náležitě 
odůvodněny v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace a měly by 
vyloučit jakékoli investice do fosilních 
paliv a jaderné energie. 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 
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107 a 108 SFEU a zejména by podpora 
produktivních investic uskutečňovaných 
jinými než malými a středními podniky 
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. S cílem zajistit, aby 
se fond nepoužíval k úhradě nákladů 
souvisejících s nápravou škod na životním 
prostředí, které spadají do odpovědnosti 
podniku za životní prostředí, a aby 
nedošlo k narušení pobídek ke snížení 
znečištění a jiných dopadů na životní 
prostředí, měla by se podpora investic 
souvisejících s obnovou a dekontaminací 
lokalit, rekultivací půdy a projekty pro 
nové využití používat pouze jako poslední 
možnost, a to pokud nemůže být žádný 
podnik učiněn právně odpovědným za 
financování takových opatření v souladu 
se zásadou „znečišťovatel platí“ 
zakotvenou v článku 191 SFEU; 
____________
1a 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 19

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 

(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 
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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.

a místními orgány a v úzké spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými stranami, v 
souladu se zásadou partnerství, 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. Aby byla zajištěna účinná, 
inkluzivní a skutečně spravedlivá strategie 
transformace, měly by být všechny 
příslušné zúčastněné strany a partneři 
plně zapojeni do všech fází přípravy, 
vývoje a provádění transformačního 
procesu a měli by mít nejlepší podmínky 
pro to, aby se mohli účinně zapojit do 
výběru a provádění financovaných 
projektů a operací. Mezi příslušné 
zúčastněné strany a partnery by měli 
patřit mimo jiné zástupci občanské 
společnosti, hospodářských a sociálních 
partnerů, zaměstnavatelů, skupin 
pracovníků, odborníků, vzdělávacích a 
výzkumných institucí a komunitních 
organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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 

(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 
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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.

přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky nejpozději do roku 2040, 
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 příležitostech s 
nimi spojených 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 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit dotčené osoby a 
území v rámci procesu transformace, na 
jehož základě má být nejpozději do roku 
2040 vytvořeno udržitelné, klimaticky 
neutrální a plně oběhové hospodářství 
Unie, které je odolné vůči klimatu a 
účinně využívá zdroje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech.

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech. Měl by dodržovat a podporovat 
zastřešující cíle Zelené dohody pro 
Evropu, a zejména celounijní cíle v oblasti 
klimatické neutrality vymezené v nařízení 
(EU) .../... [evropský právní rámec pro 
klima], s cílem řešit výzvy v oblasti 
klimatu a životního prostředí a zároveň 
zajistit spravedlivou transformaci, která 
by nikoho neopomíjela.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 30 mld. EUR v cenách roku 
2018, které by měly být navýšeny o 
dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie, včetně možnosti přerozdělení dotací 
na fosilní paliva, které mají být postupně 
ukončeny, zavedení nových udržitelných 
daní z uhlíku, letectví, plastů, digitálního 
odvětví a financí, vytvoření mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích nebo 
prostřednictvím příjmů ze systému EU pro 
obchodování s emisemi, a o další zdroje v 
souladu s platným základním právním 
aktem.

Or. en



PA\1205182CS.docx 23/39 PE650.729v02-00

CS

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, mikropodniků, sociálních 
podniků a zaměstnaneckých družstev, 
které přispívají k environmentálním cílům 
nebo takové společnosti financují, a to za 
předpokladu, že splňují kritéria uvedená v 
nařízení (EU) 2020/...  [nařízení o 
taxonomii], včetně:
i) investic zaměřených na dosažení čistého 
snížení emisí skleníkových plynů, mimo 
jiné prostřednictvím investic do zavádění 
inovativních čistých technologií a 
infrastruktury pro obnovitelné zdroje 
energie, zlepšení energetické účinnosti, 
zvýšení čisté nebo klimaticky neutrální 
mobility;
ii) investic do posílení oběhového 
hospodářství, mimo jiné podporou 
oběhového hodnotového řetězce, 
předcházením vzniku odpadů, snižováním 
jeho objemu, účinným využíváním zdrojů, 
opětovným používáním, opravami a 
recyklací;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 

vypouští se
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poradenských služeb;

Or. en

Odůvodnění

Obsaženo v níže uvedených podpůrných opatřeních pro pracovníky. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

c) udržitelné investice do výzkumu a 
inovací a podpora přenosu pokročilých 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do ekologického 
financování;

Or. en

Odůvodnění

Zahrnuto ve výše uvedených produktivních investicích, které jsou v souladu s taxonomií.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, obnovy ekosystémů 
a projektů pro nové využití, s výjimkou 
preventivních a nápravných opatření 
splatných podle právních předpisů Unie a 
vnitrostátních právních předpisů 
týkajících se environmentálních závazků, 
v souladu s uplatňováním zásady 
„znečišťovatel platí“ zakotvené v článku 
191 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto výše.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) odborné vzdělávání, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovníků s 
cílem zajistit, aby mohli využívat 
pracovních příležitostí v odvětvích 
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orientovaných na budoucnost, jež přímo 
přispívají k udržitelnému, klimaticky 
neutrálnímu a plně oběhovému 
hospodářství, které je odolné vůči změnám 
klimatu a účinně využívá zdroje, nebo v 
pečovatelských službách a nezbytném 
veřejném sektoru, přičemž dbají na 
vyvážené zastoupení žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) investice do zakládání nových 
podniků a pomoc pracovníkům při jejich 
zakládání, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
certifikovaných poradenských služeb v 
oblasti udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 
2 písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 

2a. Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU a 
v souladu s pravidly Unie v oblasti státní 
podpory podle článků 107 a 108 SFEU 
podporovat produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků za 
předpokladu, že: 
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územního plánu spravedlivé 
transformace.

i) tyto investice splňují kritéria uvedená v 
[článcích] nařízení (EU) 2020/… 
[nařízení o taxonomii];
ii) tyto podniky zveřejní celopodnikové 
vědecky podložené cíle týkající se emisí a 
jasný závazný plán, jak nejpozději do roku 
2040 dosáhnout klimatické neutrality, a 
poskytnou veškeré relevantní informace, 
aby bylo možné spolehlivě určit, zda je 
jejich činnost slučitelná s plněním cíle 
snížit emise uhlíku v souladu s 
vnitrostátním časovým harmonogramem 
postupného vyřazování zdrojů těchto 
emisí a cíli Pařížské dohody; 
(iii) tyto investice jsou předmětem 
screeningu udržitelnosti, aby bylo možné 
určit, zda mají nějaké škodlivé dopady na 
životní prostředí a klima nebo sociální 
dopady. Za tímto účelem poskytnou 
podniky spolehlivé informace podle 
předlohy vytvořené Komisí;
iv) tyto investice byly schváleny jako 
součást územního plánu spravedlivé 
transformace na základě informací 
požadovaných podle čl. 7 odst. 2 písm. h) 
a i) a jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé 
transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci k upřesnění 
obsahu a struktury informací, které mají 
být zveřejněny, jak je uvedeno v odst. 2a 
bodech ii) a iii).
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Or. en

(Umístit po čl. 4 odst. 2) pododstavci 2.)

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. i). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

2c. Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES, pokud byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. i). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu, jejich údržbu nebo výstavbu a 
nakládání s jaderným odpadem a jeho 
ukládání;

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416;

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416, aniž jsou dotčeny podniky, 
které mohou mít prospěch z případného 
uplatňování pokynů pro státní podporu na 
záchranu a restrukturalizaci nefinančních 
podniků v obtížích a dočasného rámce 
Komise pro opatření státní podpory na 
podporu hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy, pokud bude rámec 
prodloužen i na období po roce 2020;

__________________ __________________
16Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

16Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv;

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 
spalováním fosilních paliv nebo jiných 
paliv, jejichž pozitivní čistý dopad na 
klima nebyl v době žádosti o financování 
dostatečně vědecky prokázán;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) náklady spojené s preventivními a 
nápravnými opatřeními v případě škod na 
životním prostředí, které spadají do 
ekologické odpovědnosti podniku 
způsobujícího škody, včetně čištění, 
dekontaminace a obnovy lokalit, v 
souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 
zakotvenou v článku 191 TFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) operace, které nejsou v souladu s 
dosahováním cílů v oblasti klimatu nebo 
ohrožují některý z dalších cílů v oblasti 
životního prostředí stanovených v článku 
17 nařízení 2020 /… [nařízení o 
taxonomii].

Or. en

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato 
území jsou nejvíce postižena 
hospodářskými a sociálními dopady 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby a využívání fosilních 
paliv a nutnost transformace výrobních 
procesů průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

1. V každém z členských států 
připraví příslušné orgány dotčených 
území spolu s příslušnými regionálními a 
místními orgány a všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami uvedenými v 
odstavci 3 tohoto článku jeden nebo více 
územních plánů spravedlivé transformace, 
které se vztahují na jedno či více dotčených 
území odpovídajících úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Jedná se o ta území, která 
vyžadují dodatečnou podporu pro 
uskutečnění hospodářské a sociální 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

__________________ __________________
17Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

17Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

a) popis procesu transformace na 
vnitrostátní a regionální úrovni, na jehož 
základě má být nejpozději do roku 2040 
vytvořeno udržitelné, klimaticky neutrální 
a plně oběhové hospodářství, které je 
odolné vůči klimatu a účinně využívá 
zdroje, včetně jasného a závazného 
harmonogramu postupného vyřazování 
fosilních paliv nebo odvětví s vysokými 
emisemi skleníkových plynů na dotčených 
územích a klíčových etap transformace, 
které jsou v souladu s nejnovější verzí 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena jako ta, která vyžadují dodatečnou 
podporu pro uskutečnění procesu 
transformace popsaného v písmenu a), a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se potýkají území, 
jež vyžadují dodatečnou podporu pro 
uskutečnění transformace, včetně 
sociálního, hospodářského, 
environmentálního a genderového dopadu 
transformace na udržitelné, klimaticky 
neutrální a plně oběhové hospodářství, 
které je odolné vůči klimatu a účinně 
využívá zdroje, s uvedením možného počtu 
dotčených pracovních míst a ztrát 
pracovních míst, rozvojových potřeb a cílů, 
které mají být splněny do roku 2030, v 
souvislosti s transformací nebo ukončením 
činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů na těchto územích nebo s jakoukoli 
jinou strukturální sociálně-ekonomickou 
transformací, která je nezbytná k 
naplnění cílů transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, 
hospodářských, environmentálních a 
genderových dopadů transformace na 
udržitelné, klimaticky neutrální a plně 
oběhové hospodářství, které je odolné vůči 
klimatu a účinně využívá zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány;

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány a s příslušnými 
strategiemi a závazky Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podrobný seznam příslušných 
zúčastněných stran, včetně hospodářských 
a sociálních partnerů, zástupců občanské 
společnosti a odborníků, s nimiž bylo v 
dotčeném regionu konzultováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu této transformace;

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu a usnadnění této transformace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných podniků, 
než jsou ty uvedené v čl. 4 odst. 2) písm.a), 
vyčerpávající seznam těchto operací a 
podniků a odůvodnění nezbytnosti této 
podpory prostřednictvím analýzy 
nedostatků, z níž vyplývá, že očekávané 
ztráty pracovních míst by překročily 
očekávaný počet pracovních míst 
vytvořených bez investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst;

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
udržitelné, klimaticky neutrální a plně 
oběhové hospodářství, které je odolné vůči 
klimatu a účinně využívá zdroje, a 
povedou k podstatnému snížení emisí 
skleníkových plynů výrazně pod hodnotu 
příslušných referenčních hodnot 
zavedených pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES, a 
jsou nezbytné k ochraně významného 
počtu pracovních míst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Do přípravy, vývoje a provádění 
územních plánů spravedlivé transformace 
se zapojí všechny příslušné zúčastněné 
strany, hospodářští a sociální partneři, 
zástupci občanské společnosti, odborníci, 
vzdělávací instituce a výzkumné ústavy, 
zaměstnavatelé, skupiny pracovníků a 
komunitní organizace, v souladu s 
článkem [6] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv, se závazkem Unie v rámci 
Pařížské dohody a s cíli OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Územní plány spravedlivé 
transformace, zápisy ze schůzí a 
rozhodnutí týkající se výběru projektů a 
operací se zveřejňují. Příprava a 
vypracování územních plánů 
transformace podléhají veřejné 
konzultaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Ustanovení o přezkumu

Nejpozději do konce přezkumu příštího 
víceletého finančního rámce v polovině 
období posoudí Komise vhodnost změny 
článků 4 a 5 tohoto nařízení v souladu s 
možnými změnami nařízení 2020 / ... 
[nařízení o taxonomii], pokud jde o 
rozšíření oblasti působnosti na další 
udržitelné hospodářské činnosti a 
činnosti, které významně poškozují 
udržitelnost životního prostředí, a vývoj v 
provádění akčního plánu pro udržitelné 
finance. Na tomto základě předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, ke které případně připojí 
legislativní návrh.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. a– bod 1.1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. Nástin očekávaného procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku v souladu s cíli vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu a 
dalších stávajících plánů transformace s 
harmonogramem pro ukončení nebo 
omezení činností, jako je těžba uhlí a 
lignitu nebo výroba elektřiny z uhlí

1.1. Nástin očekávaného procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku v souladu s cíli vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu a 
dalších stávajících plánů transformace s 
jasným a závazným harmonogramem pro 
postupné ukončování používání fosilních 
paliv a postupné rušení odvětví s vysokými 
emisemi skleníkových plynů na dotčených 
územích nejpozději do roku 2040.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního a územního dopadu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního, genderového a územního 
dopadu transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 –odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c – textové pole [12000]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určení postižených hospodářských činností 
a průmyslových odvětví, přičemž je třeba 
rozlišovat:

Určení postižených hospodářských činností 
a průmyslových odvětví, přičemž je třeba 
rozlišovat:

– hospodářská odvětví v útlumu, u nichž se 
očekává, že v souvislosti s transformací 
ukončí nebo výrazně omezí své činnosti, 
včetně odpovídajícího harmonogramu;

– hospodářská odvětví v útlumu, u nichž se 
očekává, že v souvislosti s transformací 
ukončí nebo výrazně omezí své činnosti, 
včetně odpovídajícího závazného 
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harmonogramu;

– transformující se hospodářská odvětví, u 
nichž se očekává transformace jejich 
činností, procesů a výstupů.

– transformující se hospodářská odvětví, u 
nichž se očekává transformace jejich 
činností, procesů a výstupů.

U obou odvětví: U obou odvětví:

– očekávané ztráty pracovních míst a 
potřeby rekvalifikace při zohlednění 
prognóz v oblasti dovedností,

– očekávané ztráty pracovních míst a 
potřeby rekvalifikace při zohlednění 
prognóz v oblasti dovedností a 
genderového hlediska;

– potenciál pro hospodářskou diverzifikaci 
a možnosti rozvoje.

– potenciál pro hospodářskou diverzifikaci 
a možnosti rozvoje, včetně genderového 
hlediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3a. Konzultace se zúčastněnými 
stranami 
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. fa 
– seznam příslušných zúčastněných stran, 
včetně hospodářských a sociálních 
partnerů, zástupců občanské společnosti a 
odborníků, s nimiž bylo v dotčeném 
regionu či dotčené zemi konzultováno 

Or. en


