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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ekologická krize, které náš svět čelí, je nevyhnutelná. Prostřednictvím Fondu pro 
spravedlivou transformaci (FST) a úsilí o dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 
dokazuje Evropská unie své odhodlání poskytnout na nezbytnou ekologickou transformaci 
svého hospodářství konkrétní rozpočtové prostředky. Snaží se občany při těchto změnách 
doprovázet a podporovat regiony, aby využily společné příležitosti k vybudování udržitelné 
a spravedlivé budoucnosti.

V době, kdy pandemie COVID-19 odhaluje křehkost našich modelů rozvoje, je zavádění 
celoevropských ochranných opatření ještě důležitější než dříve. Krize, které ohrožují naše 
společenství, se vzájemně nevylučují, ale spíše posilují, jelikož zvyšují nerovnosti a podporují 
izolaci. K posílení reakceschopnosti Evropské unie je tedy třeba využít evropské právní 
předpisy.

Naši spoluobčané si jsou vědomi toho, že je absolutně nezbytné reagovat kolektivně 
a spolupracovat na řešení stávajících výzev. 82 % Evropanů tedy souhlasí s finanční podporou 
energetické transformace1. Dopady změny klimatu nenechávají nikoho na pochybách, že naše 
přežití závisí na naší kolektivní schopnosti změnit náš způsob života.

Tuto historickou proměnu musí doprovázet také naše energetické, hospodářské, sociální 
i environmentální politiky. Přijetím Zelené dohody pro Evropu2 Evropská unie dokazuje, že 
nechce pouze útrpně přijímat změny, které ve světě probíhají, a že podporuje schopnost svých 
regionů stát se aktivními hybateli změn. Investiční plán pro udržitelnou Evropu3 vytvořil 
mechanismus pro spravedlivou transformaci (MTS), který bude pomáhat s uvolňováním 
nejméně 100 miliard eur v období 2021–2027 pro ty regiony, jež jsou nejvíce dotčeny 
přechodem k zelené ekonomice.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci4 je prvním ze tří pilířů MTS. Posílená podpora EU však nesmí znamenat 
bezpodmínečné dotace pro členské státy. Dodržování jejich závazků v oblasti klimatu je 
nezbytným předpokladem pro soudržnou, důvěryhodnou a účinnou evropskou politiku.

V dobách hospodářských, ale i společenských krizí nemohou být oblasti, které transformaci 
potřebují nejvíce, odsunuty na okraj zájmu 21. století. Tyto regiony jsou pro evropský projekt 
klíčové – nyní musí být jejich tradice a silné stránky využity na podporu přístupů, které 
povedou k inkluzivní systémové změně. FTS je důkazem této ambice spolu s dalšími dvěma 
pilíři MTS, jež se také musí částečně zaměřovat na tyto regiony. Jeho cílem je podporovat 
obyvatele na místě a umožnit jim tak uvolnit jejich potenciál ke zvýšení odolnosti a zajistit, 
aby žádný region nebyl opomenut.

Aby mohly regiony a jejich obyvatelé transformaci využít jako příležitost k vybudování lepší 
budoucnosti, domnívá se zpravodaj, že FTS musí splňovat tři základní aspekty.

Za prvé, aby byl skutečně využíván „spravedlivým“ způsobem, musí se FTS zaměřovat 

1 2. vydání průzkumu EIB o klimatu provedené ve spolupráci s institutem BVA a zveřejněné 13. března 2020. 
2 Zelená dohoda pro Evropu ze dne 11. prosince 2019.
3 COM(2020) 21 ze dne 14. ledna 2020.
4 COM(2020) 22 ze dne 14. ledna 2020.
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především na lidi a na lepší sociální podmínky. Účinky tohoto fondu musí být pro místní 
obyvatele hmatatelné a je třeba, aby byly viditelné na místě. Toho bude možné dosáhnout 
opatřeními pro aktivaci trhu práce (vzdělávání, odborná školení, podpora zakládání podniků, 
podpora mobility apod.) i některými pasivními podpůrnými opatřeními (financování ke 
snížení rozdílu ve výši důchodů).

Za druhé musí fond vytvořit podmínky, které v těchto regionech povedou k vytvoření 
udržitelného hospodářství. Všechny investice z fondu musí být v souladu s potřebami sociální 
a environmentální ochrany.

A konečně, fond musí podporovat opatření v oblasti „sociální infrastruktury“, která 
transformujícím se regionům umožní zachovat si svou dynamiku i zaměření na komunitu 
a solidaritu (zdravotní péče, bydlení apod.). Aby se zajistila přístupnost fondů, je vedle 
materiální infrastruktury také zásadní posilovat kapacity místních zúčastněných stran, aby se 
mohly do transformace zapojit.

Zpravodaj si FTS představuje jako Evropskou továrnu na transformaci5. Úspěch procesů 
změn a transformace těchto oblastí závisí na zapojení jejich obyvatel do stanovování strategií 
i na tom, zda se podaří mobilizovat sdružení a další subjekty k uskutečňování místních 
projektů. Provádět ekologickou transformaci určitého území znamená především provádět 
veřejné politiky, které umožní změnu vnímání a vznik místních řešení.

Díky Fondu pro spravedlivou transformaci mají regiony, obyvatelé i podniky šanci přeměnit 
transformaci v úspěch.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

5 Na základě modelu transformace vypracovaného v Loos-en-Gohelle ve Francii.
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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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 plánu12 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 
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 
omezit globální nárůst teploty na méně 
než 1,5°C a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, neboť soustředí 
finanční prostředky Unie na ekologické 
cíle, jakož Evropský pilíř 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 řešit hospodářské a sociální výzvy 
spojené s přechodem ke klimaticky 
neutrálnímu oběhovému hospodářství, v 
němž se účinně využívají zdroje a energie 
a které je v plném rozsahu založené na 
obnovitelných zdrojích energie, a to co 
nejdříve, nejpozději však do roku 2050, a 
podporovat a doprovázet evropské regiony 
a obyvatele prostřednictvím pomoci v 
sociální oblasti, na trhu práce a v 
hospodářské oblasti.

__________________ __________________
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.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2



PE650.398v02-00 6/56 AD\1208253CS.docx

CS

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 hospodářství, které by bylo 
založeno na obnovitelných zdrojích 
energie a které by bylo vysoce účinné z 
hlediska využívání zdrojů a energie, je 
jedním z nejdůležitějších politických cílů 
Unie a 82 % Evropanů žádá o konkrétní 
finanční podporu. Dne 12. prosince 2019 
schválila Evropská rada v souladu s cíli 
Pařížské dohody cíl dosáhnout nejpozději 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie. 
Boj proti změně klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí jsou výzvy, které lze ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu 
přeměnit v příležitosti pro všechny, pokud 
budou navrženy tak, aby byly sociálně 
spravedlivé a nikdo nebyl opomenut. Ne 
všechny regiony a členské státy začínají 
s nezbytnou a velmi naléhavou 
transformací ze stejné výchozí pozice a ne 
všechny jsou schopny stejně reagovat, s 
ohledem na jejich historická, ekonomická 
a kulturní specifika. Některé jsou dále, co 
se týče přechodu na zelenou ekonomiku 
než jiné a transformace s sebou přináší 
větší sociální, kulturní, pracovní, 
hospodářské dopady na ty regiony a jejich 
obyvatele, které jsou silně závislé na 
fosilních palivech, zejména na plynu, uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici, nebo na 
odvětvích s vysokými emisemi 
skleníkových plynů a dalších energeticky 
náročných odvětvích, jako je ocelářství, 
výroba cementu, chemických látek, 
sklářství a doprava, jejichž přizpůsobení 
se a modernizace bude vyžadovat 
významnou podporu. Tato situace s sebou 
přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také přispívá k sociální nerovnosti a 
k rostoucí nerovnosti mezi regiony, 
zámořskými územími a členskými státy, 
které jsou v rozporu se základními 
hodnotami Unie. Je proto mimořádně 
důležité urychleně podpořit regiony a 
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subjekty, jejichž přínos má pro 
zabezpečení rychlé a spravedlivé 
transformace v souladu s cíli Unie v 
oblasti klimatu klíčový význam, aby se tyto 
rozdíly nezvětšovaly. Zvláštní pozornost by 
měla být věnována oblastem NUTS 3 
s hustotou zalidnění méně než 
12,5 obyvatele na km2 nebo s průměrným 
ročním poklesem počtu obyvatel o více než 
1 % mezi roky 2007 a 2017.

Pozměňovací návrh 3

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 inkluzivní, sociálně 
udržitelná a přijatelná a musí se zvláštní 
pozornost věnovat respektování zásad 
stanovených v evropském pilíři sociálních 
práv.  Proto by Unie i členské státy a různí 
regionální a místní aktéři měli od samého 
počátku brát v úvahu její hospodářské 
a sociální dopady i dopady na trh práce 
a využít všechny možné nástroje ke 
zmírnění jejích nepříznivých důsledků, 
jakož i dopad krize pandemie koronaviru 
a k posílení těch pozitivních, jako je 
tvorba nových, důstojných a udržitelných 
pracovních míst nebo zlepšení kvality 
ovzduší. Rozpočet Unie by měl být v 
souladu s tímto přechodem a příští VFR 
by měl umožnit uskutečnění cílů Unie a 
přidělení prostředků pro Fond pro 
spravedlivý přechod, aniž by došlo k revizi 
snížení prostředků přidělených pro 
stávající politiky Unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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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. 
Unie by měla pomáhat regionům i jejich 
obyvatelům při transformaci na cestě ke 
klimatické neutralitě, podporovat je a 
zároveň vyvážit potřeby, jako jsou 
pracovní místa, energetická nezávislost 
nebo potravinové zabezpečení, s cílem 
Unie dosáhnout klimatické neutrality, a to 
sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
dosažení cílů v oblasti klimatu, 
soudržnosti a v sociální oblasti na všech 
příslušných úrovních.

Pozměňovací návrh 5

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 nejen zmírnit nepříznivé 
účinky klimatické transformace a podpořit 
opatření, jejichž cílem je spravedlivá a 
účinná transformace energetiky na 
klimaticky neutrální hospodářství, ale 
rovněž vytvářet a podpořit budoucí 
pozitivní účinky transformace tím, že 
podpoří nejvíce postižená území, což 
zahrnuje i zámořské země a území jakož i 
populaci a zejména dotčené pracovníky s 
cílem zajistit sociální územní a 
ekonomickou soudržnost. V souladu se 
specifickým cílem FST by opatření 
podporovaná z FST měla přímo přispět 
k usnadňování a stimulování 
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transformace, a to vytvářením nových 
udržitelných pracovních míst, 
zmírňováním nepříznivých sociálních 
důsledků a financováním diverzifikace, 
udržitelnosti a modernizace místního 
hospodářství s cílem zabránit 
nestabilnímu podnikatelskému prostředí a 
sociální nejistotě. 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].

Pozměňovací návrh 6

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 vytvářet 
příležitosti pro budování blahobytnějšího 
a inkluzivnějšího a zároveň zdravějšího 
a ekologičtějšího kontinentu by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu a k urychlení přechodu ke 
klimaticky neutrálnímu oběhovému 
hospodářství, v němž se účinně využívají 
zdroje a energie a které je v plném 
rozsahu založené na obnovitelných 
zdrojích energie, a to co nejdříve, 
nejpozději však do roku 2050. Získání 
financování FST by mělo být podmíněno 
přijetím unijního cíle dosáhnout 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050, jakož i průběžných cílů. 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 na dobrovolném základě z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
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tohoto cíle v souladu se zásadami 
evropského pilíře sociálních práv.

Pozměňovací návrh 7

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 a také národní a regionální 
investice a soukromý kapitál a neměly by 
v žádném případě tyto investice 
nahrazovat. Příští VFR by proto měl být 
ambiciózní a měl by umožnit dosažení 
stanovených cílů. Financování ze strany 
FST nesmí být v žádném případě na úkor 
jiných existujících fondů. FST by měl 
podporovat přechod na zelenou 
ekonomiku zejména v regionech, které 
jsou nejvíce závislé na uhlí nebo 
podobných neudržitelných palivech a 
přispívají k nové politice udržitelné 
soudržnosti zaměřené na budoucnost a na 
modely ekologických pracovních míst.

Pozměňovací návrh 8

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 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 

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny nejen 
výzvou, ale také velkou příležitostí pro 
všechny členské státy, regionální a místní 
veřejné a soukromé subjekty. Další 
podpory bude třeba pro regiony včetně 
odlehlých oblastí, které jsou stále závislé 
na fosilních palivech nebo průmyslových 
činnostech náročných na emise 
skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo modernizovány s cílem 



AD\1208253CS.docx 11/56 PE650.398v02-00

CS

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, společně s pracovní 
silou, která bude potřebovat zvýšit 
kvalifikaci a pomoc při získávání 
zaměstnání v zelených odvětvích, a jež pro 
to nemají dostatečné finanční prostředky, 
alternativní přírodní zdroje a 
kvalifikovanou pracovní sílu. 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.

Pozměňovací návrh 9

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 

(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, 
sociální oblasti a životního prostředí, 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv a s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje. Seznam investic by měl zahrnovat 
ty investice, které podporují osoby, 
sociální inovace, místní ekonomiky a trh 
práce s vytvářením důstojných pracovních 
míst jsou z dlouhodobého hlediska 
udržitelné, přičemž se zohlední všechny 
cíle Zelené dohody a ochrání, zachová 
a posílí přírodní kapitál Unie a zlepší 
zdraví a dobré životní podmínky, pokud 
jde o rizika pro životní prostředí a dopady 
na něj. Financované projekty by měly 
přispívat k transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství, které 
bude plně založeno na obnovitelných 
zdrojích, bude účinně využívat zdroje a 
energii a nebude poškozovat biologickou 
rozmanitost. V upadajících odvětvích, jako 
je výroba energie založená na uhlí, lignitu, 
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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.

rašelině, plynu, ropě a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, stejně jako v nepřímých 
odvětvích, jako jsou dodavatelé a 
poskytovatelé služeb, kteří jsou touto 
upadající výrobou silně postiženi, by měla 
být podpora vázána na postupné 
ukončování činnosti a odpovídající 
snižování úrovně zaměstnanosti. Taková 
podpora by měla být jasně uvedena v 
plánu spravedlivé transformace území a 
měla by být podmíněna vytvořením 
kvalitních pracovních míst a sociálním 
pokrokem a zabezpečením odolnosti 
místního hospodářství s cílem překonat 
potenciální ztráty pracovních míst. 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 nejpozději13 do 
roku 2050 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší dovednosti a práva 
zaměstnanců a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Tyto investice by měly 
též umožnit financování odborných 
znalostí a analýz na podporu plně 
transformovaných MSP s cílem udržet si 
zaměstnance se zvýšenou úrovní 
dovedností a s novými dovednostmi. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
provádění zásady „energetická účinnost 
v první řadě“ při všech investičních 
rozhodnutích a ekologickým odvětvím, 
jako jsou obnovitelné zdroje energie, 
inteligentní mobility, boj proti energetické 
chudobě domácností, investice do 
sociálního dopadu, nebo jakýmkoli jiným 
odvětvím, které podporují, propagují 
a prosazují účinné využívání zdrojů 
a oběhové hospodářství, Tyto investice by 
měly podporovat i vytváření znalostních 
inovačních společenství s důrazem na 
digitalizaci a výzkum a Evropského 
inovačního a technologického institutu, 
které budou spojovat výzkumná střediska, 
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podnikání, univerzity a místní a 
regionální samosprávy s cílem přispívat k 
inteligentnímu a udržitelnému přechodu. 
Tato opatření by měla posílit tvorbu 
zelených, udržitelných a důstojných 
pracovních míst, zmírnit negativní 
sociální důsledky a podpořit transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, která by měla být 
realizována nejpozději do roku 2050.

__________________ __________________
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).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) FST by měl být rovněž využíván na 
podporu investic do sociálních, 
vzdělávacích, zdravotnických a kulturních 
projektů, zejména v regionech, které jsou 
závislé na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a které jsou zasaženy 
strukturální transformací na 
nízkouhlíkové oběhové hospodářství 
účinné z hlediska zdrojů. Nerovnost 
příležitostí v způsobilých regionech 
ovlivňuje zejména přístup ke vzdělání, 
kultuře, komunitě, zdravotním 
a sociálním službám. Rozvoj silné místní 
komunity, včetně silné blízké komunity 
společně s různými generacemi, stejně 
jako integrace zranitelných skupin do 
společnosti bez diskriminace, může posílit 
ekonomické příležitosti a zajistit 
spravedlivou transformaci pro všechny. 



PE650.398v02-00 14/56 AD\1208253CS.docx

CS

Za tímto účelem je třeba podporovat 
sociální inovace, zejména v oblasti 
předškolního vzdělávání a péče, 
vzdělávacích zařízení, studentských 
ubytoven a digitálního vybavení, ale také v 
oblasti zdravotnických služeb a nového 
modelu péče, včetně klinik, nemocnic 
nebo komunitní péče. To by pomohlo 
zajistit, aby lidé žijící v regionech, v nichž 
probíhá transformace, včetně těch, kteří 
jsou aktivní v sociální ekonomice, kteří 
mají zásadní význam pro místní 
hospodářský rozvoj a sociálně tržní 
hospodářství, měli přístup k vysoce 
kvalitním veřejným službám a službám 
obecného zájmu, čímž by se podpořila 
sociálně spravedlivá transformace, která 
nikoho neopomíjí.

Pozměňovací návrh 11

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 skupin osob, 
u nichž je nejpravděpodobnější, že při 
transformaci na klimatickou neutralitu 
budou vyžadovat podporu, by měl FST 
podporovat zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikaci dotčených pracovníků, 
přičemž by měl zvláštní pozornost věnovat 
nejzranitelnějším osobám ve smyslu 
definice [nařízení o Evropském sociálním 
fondu+] s cílem pomoci jim připravit se na 
nové pracovní příležitosti, dosáhnout 
genderové vyváženosti napříč odvětvími, 
jakož i zajistit aktivní trh práce a politiku 
v oblasti dovedností zaměřenou na 
budoucí odvětví a zaměstnanost, 
poskytovat pomoc osobám, které jsou 
zasaženy transformací, 
a personalizovanou pomoc všem 
kategoriím uchazečů o zaměstnání při 
hledání zaměstnání a zajistit rovný přístup 
na trh práce pro všechny skupiny osob bez 
diskriminace a jejich aktivní začleňování 
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do trhu práce. Pomoc by měla být 
poskytována v přiměřeném časovém rámci 
s cílem poskytnout pracovníkům 
příležitost ke zvýšení kvalifikace a 
rekvalifikaci před tím, než přijdou o 
zaměstnání. Je třeba soustředit úsilí na 
hospodářskou revitalizaci postižených 
regionů, zejména prostřednictvím 
rekvalifikačních vzorců a prostřednictvím 
intenzivní spolupráce mezi celostátními, 
regionálními a místními orgány 
sousedních členských států, aby bylo 
dosaženo plného potenciálu 
přeshraničního trhu práce v plném 
souladu s Fondem pro přizpůsobení se 
globalizaci.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) 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 Smlouvy o 
fungování EU. Z hodnocení vyplynulo, že 
včasné a důsledné zohlednění cílů 
týkajících se rovnosti mužů a žen na všech 
úrovních a ve všech fázích přípravy, 
sledování, provádění a hodnocení 
operačních programů je velmi důležité 
a že je zároveň třeba zajistit, aby byla 
přijata konkrétní opatření na podporu 
rovnosti žen a mužů a zásady stejné 
odměny mužů a žen za stejnou nebo 
rovnocennou práci, ekonomické 
nezávislosti žen, zlepšování vzdělání 
a dovedností a znovuzačlenění žen, které 
se staly obětí násilí, na trh práce a do 
společnosti.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) FST hraje důležitou roli při 
zmírňování sociálních důsledků nad 
rámec hospodářství a neměl by být 
pouhým obchodním investičním 
nástrojem. Tento přechod vyžaduje od 
postižených regionů a jejich obyvatelů 
velké změny. Hrozí nejen ztráta 
pracovních míst, ale také ztráta příjmů z 
místních daní a migrace pracovníků, 
v jejichž důsledku budou opomíjeni mladí 
a starší lidé a dojde případně i k rušení 
některých služeb (zejména pro horníky). 
Investice do sociální infrastruktury s 
cílem zajistit vysokou úroveň služeb pro 
obyvatele postižených oblastí a vyvážit 
ztrátu služeb je proto klíčovou součástí 
zajištění sociálně spravedlivé 
transformace, která nikoho neopomíjí. 
FST by měl zejména přijmout preventivní 
opatření, aby zabránil recesi a zajistil, aby 
místní obyvatelstvo změnu přijalo a došlo 
ke zlepšení subjektů místní komunity 
i infrastruktury, pokud jde o zdravotní 
služby, sociální služby a místní 
demokracii.

Pozměňovací návrh 14

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 

(12) S cílem posílit diverzifikaci a 
konverzi území, která vyžadují další 
podporu k dosažení transformace, by FST 
měl podporovat produktivní investice 
s potenciálem vytváření pracovních míst 
v ekologických a udržitelných malých 
a středních podnicích. Produktivní 
investice by měly být chápany jako 
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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.

investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu 
a ekologických, důstojných a udržitelných 
pracovních míst. Cílem musí být vytvořit 
udržitelná pracovní místa v odvětvích 
orientovaných na budoucnost a umožnit 
sociální začlenění a zároveň uznávat, 
oceňovat a zlepšovat dovednosti a 
vzdělávání místních lidských zdrojů. 
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 pokud přispívají k dosažení hlavního 
cíle FST, jímž je urychlení transformace 
na oběhové hospodářství, které je odolné 
vůči změně klimatu, a to vytvořením nebo 
podporou přizpůsobení 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 nejpozději do roku 
2050 a jsou výrazně nižší než příslušné 
referenční hodnoty zavedené pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES a pokud vedou k ochraně 
významného počtu důstojných a 
udržitelných pracovních míst. Veškeré 
takové investice by měly být náležitě 
odůvodněny v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace a měly by být 
udržitelné a v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“. 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. 
Přechod zahájený v rámci Zelené dohody 
pro Evropu musí být přínosem pro 
všechny a nesmí rozšiřovat nerovnosti, 
přičemž zvláštní pozornost musí být 
věnována venkovským oblastem a jejich 
významným hospodářským obtížím, 
zejména pro mladé lidi.

__________________ __________________
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).

Pozměňovací návrh 15

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 požadováno 
vypracování samostatného programu 
FST. Podle článku 21a nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] by 
měly být zdroje FST navýšeny o 
doplňkové financování z EFRR a ESF+, 
které by mělo na tento účel zajistit 
dodatečné zdroje. Příslušné částky 
převedené z EFRR a ESF+ by měly 
odpovídat typu operací stanovených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace a cíli těchto fondů V souladu 
s cílem zjednodušení by uplatňování FST 
nemělo přinášet přílišnou administrativní 
zátěž.
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Pozměňovací návrh 16

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, kteá musí 
být podporována s cílem  nejpozději do 
roku 2050. v tomto ohledu regiony 
členských státech by měly připravit 
přechodné plány v souladem s podporou 
Komise. Při přípravě plánů spravedlivé 
transformace by přijímající regiony měly 
vést konzultace s příslušnými 
zainteresovanými stranami včetně 
místních a regionálních orgánů v souladu 
se zásadami partnerství, místních a 
regionálních aktérů, jako jsou existující 
místní podniky, a zejména MSP a 
subdodavatelé velkých energetických 
zařízení, občanské společnosti, sociálních 
partnerů a příslušných místních komunit. 
V plánech spravedlivé transformace se 
musí podrobně rozpracovat proces 
transformace včetně opatření zaměřených 
na vytváření sociálno-ekonomických 
vlivů, zvyšování úrovně dovedností 
rekvalifikací a investice do místní sociální 
infrastruktury, a to aspoň v souladu s 
ambicemi jejich národních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu, Evropským pilířem 
sociálních práv a cíli OSN v oblasti trvale 
udržitelného rozvoje. 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 mezi všemi 
dotčenými subjekty a ve všech dotčených 
odvětvích. Stávající platforma by měla být 
plně využívána k šíření osvědčených 
postupů během fáze plánování. Pro 
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vypracování těchto územních plánů 
spravedlivé transformace je vhodné 
zaujmout globální postoj, který bere v 
úvahu dopady na sousední obytné oblasti, 
a to i ty přeshraniční.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby se zajistila dlouhodobá 
účinnost a pozitivní dopady transformace 
a FST, bude Komise potřebovat 
shromažďovat údaje, které jí umožní lépe 
předvídat dovednosti potřebné 
v jednotlivých odvětvích a průmyslu 
k adaptaci na změny, které vyžaduje nová 
zelená ekonomika, a zejména vytvářet 
modely dopadů scénářů dekarbonizace na 
zaměstnanost a provádět sledování na 
základě odpovídajících ukazatelů sociální 
udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 18

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 

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určeny subjekty 
a územ, 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, a to nejpozději do roku 2050. 
Konkrétní plány spravedlivé transformace 
by měly určit zavření zařízení, které 
zahrnují výrobu fosilních paliv, jiné 
činnosti náročné na skleníkové plyny nebo 
činnosti, jejichž konečné průmyslové 
produkty jsou přímo ovlivněny přechodem 
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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.

na uhlíkovou neutralitu, a potřebu 
poskytovat pomoc na zvyšování úrovně 
dovednosti a kvalifikace pracovníků, jakož  
i pro dodavatele a poskytovatele služeb, 
kteří jsou ve velké míře závislí na těchto 
odvětvích, jakož i na podrobném plánu 
investicí do sociální infrastruktury. 
Sociální partneři musí být zapojení do 
všech fází procesu, aby poskytli podněty 
týkající se specifických potřeb, které musí 
byt zaměřené. Tato území by měla být 
přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. V plánech by měly být podrobně 
popsané výzvy (hospodářské, sociální, 
územní a environmentální), potřeby, 
příležitosti a zdroje těchto území na 
dosáhnutí transformace, a to i pokud jde o 
sociální infrastrukturu, potenciál tvorby 
pracovních míst a existující potenciál v 
oblasti vzdělávání a inženýrství. V těchto 
plánech by měly být určeny typy operací 
potřebných na zabezpečení soudržného 
rozvoje hospodářských činností odolných 
vůči změně klimatu, které vytvářejí 
udržitelná a důstojná pracovní místa, 
kterými je upřednostňováno zmírnění 
veškerých sociálně-ekonomických otřesů z 
transformace a které jsou též souladu s 
transformací na klimatickou neutralitu 
nejpozději do  roku 2050, jakož i s cíli 
Zelené dohody pro Evropu, zásadami 
Evropského pilíře a sociálních práv a cíli 
OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje 
přičemž bude zabezpečeno, aby nikdo 
nebyl opominut. Finanční podporu z FST 
by měly obdržet pouze investice v souladu 
s plány transformace. Územní plány 
spravedlivé transformace by měly být 
součástí národního programu FST 
schváleného Komisí.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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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. Komise by měla monitorovat 
regiony, v nichž využívání zdrojů FST 
vede ke slabším výsledkům, a zabezpečit, 
aby byly tyto regiony dále podporovány, 
aby se nezapomnělo na žádný region.

Pozměňovací návrh 20

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 při hospodářské a sociální 
transformaci a transformaci pracovního 
trhu, jimiž musí projít před transformací 
na klimaticky neutrální ekonomiku, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států. Je to na jedné straně 
způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a specifickými 
výzvami 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.

Pozměňovací návrh 21
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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 s cílem 
poskytovat podporu skupinám lidí a 
územím, které vyžadují dodatečnou 
podporu při přechodu na klimaticky 
neutrální oběhové hospodářství, v němž se 
vysoce efektivně využívají zdroje a energie 
a které jsou založeny na obnovitelných 
zdrojích energie, a to do roku 2050, s 
cílem proměnit výzvy spojené s 
transformací na příležitosti a zároveň 
přispět k dalšímu rozvoji evropského 
sociálního modelu pro současné a 
budoucí generace a k boji proti 
nerovnostem.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady a 
dopady na trh práce v důsledku 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku a společnost, která plní cíl 
omezit globální nárůst teploty výrazně pod 
2 °C, přičemž se snaží omezit toto zvýšení 
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na 1,5 stup

Pozměňovací návrh 23

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, přičemž dodržuje a podporuje 
zastřešující cíle Zelené dohody pro 
Evropu, a zejména celounijní cíle v oblasti 
klimatické neutrality, vymezené 
v evropském právním rámci pro klima, 
s cílem řešit výzvy v oblasti klimatu 
a životního prostředí a zároveň zajistit 
spravedlivou transformaci, která nikoho 
neopomíjí. FST podporuje činnosti 
stanovené v článku 4 odst. 2 až 2c a 
podmínkou přístupu k fondu by měl být 
závazek členského státu, že do roku 2050 
dosáhne klimatické neutrality.

Pozměňovací návrh 24

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 10 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. Financování 
FST nesmí být zajišťováno na úkor zdrojů 
přidělených jiným fondům VFR.

Pozměňovací návrh 25
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0,35% částky uvedené v prvním 
pododstavci se přidělí na technickou 
pomoc z podnětu Komise.

Minimálně 0,35 % částky uvedené v 
prvním pododstavci se přidělí na 
technickou pomoc z podnětu Komise.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, v němž 
stanoví roční rozpis zdrojů, včetně všech 
dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 
2, podle jednotlivých členských států v 
souladu s metodikou stanovenou v příloze 
I.

3. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci podle článku 
10 rozhodnutí, v němž stanoví roční rozpis 
zdrojů, včetně všech dodatečných zdrojů 
uvedených v odstavci 2, podle jednotlivých 
členských států v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Zdroje z nástroje Evropské unie na 
podporu oživení
1. Opatření uvedená v článku 2 
nařízení [nařízení o ERI] se v rámci ITF 
provádějí částkou 30 miliard EUR v 
běžných cenách z částky uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. a) bodě vi) uvedeného 
nařízení, s výhradou čl. 4 odst. 3, 4 a 8 
uvedeného nařízení.
Tato částka je považována za jiné zdroje 
ve smyslu čl. 3 odst. 2 a představuje vnější 
účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
2018/1046. 
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Je dána k dispozici pro rozpočtový 
závazek v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst na roky 2021 až 2024 
navíc k celkovým zdrojům stanoveným v 
článku 3, a to takto:
– 2021: 7 954 600 000 EUR,
– 2022: 8 114 600 000 EUR,
– 2023: 8 276 600 000 EUR,
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Navíc bude ze zdrojů uvedených v prvním 
pododstavci tohoto odstavce dáno k 
dispozici 15 600 000 EUR v běžných 
cenách na správní výdaje.
2. 0,35% částky uvedené v odst. 1 
prvním pododstavci se přidělí na 
technickou pomoc z podnětu Komise.
3. Roční rozpis částky uvedené v 
odstavci 1 podle jednotlivých členských 
států se zahrne do rozhodnutí Komise 
uvedeného v čl. 3 odst. 3 v souladu s 
metodikou stanovenou v příloze I.
4. Odchylně od čl. 14 odst. 3 
finančního nařízení se na rozpočtové 
závazky na základě zdrojů uvedených v 
odstavci 1 tohoto článku použijí pravidla 
pro zrušení závazků stanovená v hlavě VII 
kapitole IV nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Odchylně od 
čl. 12 odst. 4 písm. c) finančního nařízení 
se tyto zdroje nepoužijí pro následný 
program nebo akci.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s odstavcem 1 podporuje 
FST výhradně tyto činnosti:

2. V souladu s odstavcem 1 FST 
podporuje tyto investice pro hospodářskou 
transformaci za předpokladu, že jsou 
způsobilé podle nařízení ... [nařízení o 
taxonomii udržitelných financí]:
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Pozměňovací návrh 29

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) investice do sociálně udržitelných 
malých a středních podniků, včetně 
začínajících podniků, subjektů 
energetických společenství a družstev, 
které jsou aktivní v oblasti sociální 
inovace, a  které vedou k vytváření 
důstojných a udržitelných pracovních 
míst, hospodářské diverzifikaci a přeměně;

Pozměňovací návrh 30

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 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků v sociálních odvětvích a 
udržitelných odvětvích orientovaných na 
budoucnost, obnovitelnou energii, 
ekologii a vytváření ekologické 
infrastruktury, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů 
a poradenských služeb;

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) investice se sociálními dopady, 
konkrétně investice, které podporují 
rozvoj podniků majících pozitivní a 
měřitelné sociální a environmentální 
dopady na místní úrovni;
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Pozměňovací návrh 32

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) investice do udržitelného výzkumu 
a inovací a podpora přenosu pokročilých 
zelených a udržitelných technologií;

Pozměňovací návrh 33

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 zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou energii 
z obnovitelných zdrojů, do snižování emisí 
skleníkových plynů, energetické účinnosti, 
včetně cílených renovačních opatření 
zaměřených na řešení energetické 
chudoby a špatných podmínek bydlení, a 
energie z obnovitelných zdrojů, jakož i do 
zavádění inteligentních, energeticky 
účinných, místních a multimodálních 
městských dopravních prostředků 
šetrných k životnímu prostředí s cílem 
snížit emise ve všech druzích dopravy;

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, zejména ty zaměřené 
na mikropodniky a malé podniky;

Pozměňovací návrh 35
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

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, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití při zajištění 
náležitého dodržování zásady 
„znečišťovatel platí“;

Pozměňovací návrh 36

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;

g) investice do podpory netoxického 
oběhového hospodářství, včetně 
biohospodářství, mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

vypouští se

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání 
při hledání zaměstnání;

vypouští se
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Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

vypouští se

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) technická pomoc. vypouští se

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST sociální investice, včetně 
těch, které podporují provádění 
evropského pilíře sociálních práv, a 
současně zajišťuje zapojení osob se 
zdravotním postižením a nejchudších osob 
a přístupnost pro tyto osoby, a to zejména 
prostřednictvím:
a) mikrofinancování, financování 
sociálních podniků a sociální ekonomiky;
b) sociálních inovací, sociální 
infrastruktury, jakož i infrastruktury pro 
místní komunity, jako jsou komunitní 
a dobrovolnická centra;
c) zařízení pro všeobecné a odborné 
vzdělávání;
d) energeticky účinného sociálního 
bydlení přispívajícího k řešení problému 
energetické chudoby a bydlení podle 
zásady „bydlení především“ pro osoby bez 
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domova nebo ohrožené bezdomovectvím;
e) kvalitní, udržitelné a cenově 
dostupné infrastruktury sociální a 
zdravotní péče a zdravotnických služeb a 
inovativních řešení v oblasti zdraví;
f) kulturních aktivit a aktivit 
spojených s kulturním dědictvím, které 
mají sociální cíl.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST tyto investice zaměřené na 
pracovníky a uchazeče o zaměstnání:
a) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace nejen současných nebo 
bývalých pracovníků pracujících v odvětví 
fosilních paliv, ale všech osob mimo trh 
práce, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných, osob ucházejících se o 
své první zaměstnání a mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy 
(NEET);
b) aktivní politiky v oblasti trhu práce 
a dovedností zaměřené na odvětví a 
pracovní místa orientovaná na 
budoucnost, jakož i personalizovaná 
pomoc a poradenství při hledání 
zaměstnání se zaměřením na jednotlivce a 
služby podpory pro uchazeče o 
zaměstnání;
c) dočasná opatření na podporu 
příjmů pracovníků nejvíce zasažených 
případnou transformací a opatření na 
jejich sociální ochranu se zvláštním 
zaměřením na chudobu pracujících; tato 
opatření by v nutných případech pouze 
doplňovala vnitrostátní záchranné sítě;
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d) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání a sociálně-ekonomická 
integrace osob a komunit.

 (Písmena a) až d) článku 2b odpovídají písmenům h) až j) návrhu COM, s těmito změnami 
(vyznačenými tučně):

h) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace nejen současných nebo bývalých pracovníků 
pracujících v odvětví fosilních paliv, ale všech osob mimo trh práce, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných, osob ucházejících se o své první zaměstnání a mladých lidí, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET);

i) aktivní politiky v oblasti trhu práce a dovedností zaměřené na odvětví a pracovní 
místa orientovaná na budoucnost, jakož i pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání 
zaměstnání;

ia) dočasná opatření na podporu příjmů pracovníků nejvíce zasažených případnou 
transformací a opatření na jejich sociální ochranu se zvláštním zaměřením na chudobu 
pracujících; tato opatření by v nutných případech pouze doplňovala vnitrostátní záchranné 
sítě;

j) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání a sociálně-ekonomická integrace osob a 
komunit.)

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST technickou pomoc, pokud 
jde o investiční oblasti uvedené 
v odstavcích 2, 2a a 2b.

Pozměňovací návrh 44

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 

2d. Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU a 
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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 
územního plánu spravedlivé transformace.

v souladu s pravidly Unie pro státní 
podporu podle článků 107 a 108 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), prošly dodatečnou kontrolou, 
pokud jde o dodržování evropského pilíře 
sociálních práv, a vedou k tvorbě 
udržitelných a kvalitních pracovních míst 
a k lepšímu sociálnímu začleňování. 
Takové investice jsou způsobilé pouze 
tehdy, pokud jsou nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace 
a nezachovávají závislost na fosilních 
palivech.

Pozměňovací návrh 45

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.

2e. Z FST mohou být podporovány 
rovněž investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených 
v příloze I směrnice 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, pokud jsou 
nezbytné k provedení územního plánu 
spravedlivé transformace a nezachovávají 
závislost na fosilních palivech, a měly by 
být sociálně a environmentálně udržitelné.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 f (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2f. Při sestavování rozpočtu 
a plánování akcí usiluje FST o zajištění 
rovné podpory pro každou ze tří 
investičních oblastí uvedených 
v odstavcích 2, 2a a 2b. Na základě úvahy 
regionů může být zásada rovné podpory 
upravena, je však nutné zachovat 
vyvážený přístup k jednotlivým 
investičním oblastem. 

Pozměňovací návrh 47

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, s výjimkou 
zemního plynu jakožto přechodného 
dočasného paliva po dobu přechodu mezi 
uhlím a zelenou energií;

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro činnosti uvedené v čl. 4 odst. 2a a 2b 
se použijí rovněž zvláštní výjimky [ESF+].

Pozměňovací návrh 49

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 

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
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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 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

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 
státu v oblasti energetiky a klimatu a 
pokud plánované činnosti splňují 
požadavek na plánování stanovený v čl. 4 
odst. 2f a cíle Zelené dohody pro Evropu.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ 
převedených na prioritu FST odpovídá 
alespoň 1,5násobku částky podpory z FST 
na tuto prioritu, avšak nepřesáhne 
trojnásobek této částky.

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a případně ze zdrojů převedených v 
souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Podíl ESF+ na celkových převedených 
zdrojích nepřesáhne 20 %.

Pozměňovací návrh 51

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) 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
místními a regionálními orgány dotčených 
území, jakož i se sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti a 
místními subjekty připraví v plném 
souladu se zásadou partnerství jeden nebo 
více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
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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.

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 a dopady na trhu práce 
vyplývajícími z transformace, jakož i 
dopady v nepřímo ovlivněných odvětvích, 
jako jsou dodavatelé a poskytovatelé 
služeb, zejména s ohledem na přizpůsobení 
se pracovníků, potřeby rekvalifikace na 
základě změny profilů pracovních míst, 
jež se očekává v souvislosti se změnou 
pracovního trhu na těchto územích, nebo 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů. 
Jedná se i o území s odvětvími, jejichž 
konečné průmyslové produkty jsou přímo 
dotčeny transformací na uhlíkovou 
neutralitu.

__________________ __________________
17 Nařízení 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).

17 Nařízení 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).

Pozměňovací návrh 52

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 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni nejpozději do roku 
2050, včetně právně závazných dat pro 
klíčové etapy transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu, s 
cílem dosáhnout postupného ukončení 
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používání uhlí, dalších fosilních paliv a 
dotací na fosilní paliva na dotčeném 
území v časovém rámci, který bude v 
souladu s cílem omezit nárůst teploty na 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí;

Pozměňovací návrh 53

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 
nebo odvětví určena za nejvíce postižená 
procesem transformace popsaným v 
písmenu a) v souladu s odstavcem 1;

Pozměňovací návrh 54

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 nejvíce 
postižená území potýkají, včetně dopadu 
na trh práce a sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu a vedlejších 
přínosů, zejména pokud jde o zdraví a 
dobré životní podmínky, transformace na 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku, která vysoce účinně 
využívá zdroje a energii, s uvedením 
možného počtu dotčených pracovních míst 
a ztrát pracovních míst, jakož i potenciálu 
pro vytváření pracovních míst, potřeb 
nových dovedností a dalších sociálních 
důsledků plynoucích ze zelené ekonomiky 
a rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací na nulové čisté emise, 
přechodem od využívání fosilních paliv 
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nebo ukončením činností s vysokými 
emisemi skleníkových plynů na těchto 
územích, a výzev v oblasti energetické 
chudoby;

Pozměňovací návrh 55

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 výzev a příležitostí, které 
se v souvislosti s transformací na 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku, jež vysoce efektivně 
využívá zdroje a energii, objevují v 
sociální, hospodářské a environmentální 
oblasti a na trhu práce, s podrobným 
seznamem plánovaných opatření, která 
dodržují zásadu vyváženého dílu pro 
každou ze tří investičních oblastí 
uvedených v čl. 4 odst. 2, 2a a 2b;

Pozměňovací návrh 56

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, územními, 
meziregionálními nebo přeshraničními 
strategiemi a plány, s dalšími fondy Unie, 
jako jsou [ESF+], EFRR a EFG, s 
vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu, s příslušnými strategiemi Unie 
(Zelená dohoda pro Evropu a evropský 
pilíř sociálních práv), jakož i s cíli OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje;

Pozměňovací návrh 57
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podrobný seznam jednotlivých 
konzultovaných partnerů a zúčastněných 
stran zastupujících osoby žijící na 
dotčeném území;

Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů;

f) popis řídicích nástrojů a 
mechanismů sestávajících z dohody o 
partnerství a způsobu zapojení dotčených 
místních a regionálních orgánů a 
místních zúčastněných stran do 
organizace a provádění partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů v 
souladu s evropským kodexem chování 
pro partnerskou spolupráci v rámci 
evropských strukturálních a investičních 
fondů (CDR 240/2014);

Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) popis způsobu, kterým byla 
provedena veřejná konzultace před 
přípravou územních plánů spravedlivé 
transformace, a způsobu zohlednění 
výsledku této konzultace;

Pozměňovací návrh 60
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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) posouzení příležitostí, které 
dotčeným územím a osobám žijícím na 
těchto územích přináší transformace, s 
popisem typu plánovaných operací, včetně 
politik týkajících se trhu práce a 
dovedností nezbytných pro aktivní účast 
na podpoře a rozvoji zaměstnanosti a 
vytváření pracovních míst, a jejich 
očekávaného přínosu ke zmírnění 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních dopadů transformace i 
jejích dopadů v oblasti energetické 
bezpečnosti a k přeměně výzev spojených s 
transformací v příležitosti pro daný region 
i jeho obyvatele;

Pozměňovací návrh 61

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 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; nebo pokud je 
nezbytné rekvalifikovat pracovníky a 
uchazeče o zaměstnání a jiné financování 
není k dispozici;
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Pozměňovací návrh 62

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 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku efektivně využívající 
zdroje a energii 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 a 
splňují požadavky sociální udržitelnosti;

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby na území 
stanoveném v plánu;

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) jednoznačný popis úlohy, kterou 
na podporu provádění plánů mají plnit 



PE650.398v02-00 42/56 AD\1208253CS.docx

CS

orgány veřejné správy a veřejné agentury.

Pozměňovací návrh 65

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, se Zelenou dohodou 
pro Evropu, evropským pilířem sociálních 
práv, se závazky Unie v rámci Pařížské 
dohody a s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud revize vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu podle článku 
14 nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje 
revizi územního plánu spravedlivé 
transformace, provede se tato revize v 
rámci přezkumu v polovině období v 
souladu s článkem 14 nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

vypouští se

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Územní plány spravedlivé 
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transformace vylučují veškeré veřejné 
investice do infrastruktury fosilních paliv 
a nabízejí příležitost k dalšímu posílení 
místních ekonomik a krátkých 
ekonomických tras.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tento článek se použije v plném 
souladu s právními předpisy Unie a 
vnitrostátními právními předpisy o 
ochraně údajů, aniž jsou dotčena 
ustanovení nařízení (EU) …/… [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
3 odst. 3 a v čl. 8 odst. 4 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 4. Před přijetím aktu v přenesené 
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pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.

pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy a se zúčastněnými 
stranami v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 vstoupí v 
platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu (koeficient 25 %);

ii) zaměstnanost v odvětví těžby a 
energetického využívání uhlí, lignitu, 
ropných břidlic a rašeliny (koeficient 
25 %);

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 2 miliardy EUR. Částky 
přesahující 2 miliardy EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 8 miliard EUR. Částky 
přesahující 2 miliardy EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nástin procesu transformace a 
určení nejvíce postižených území v 
členském státě

1. Nástin procesu transformace a 
určení území v členském státě, která 
potřebují podporu při přechodu na nulové 
čisté emise

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – Reference: Article 7(2)(a) – bod 1.1

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 obnovitelnou, oběhovou a 
klimaticky neutrální ekonomiku efektivně 
využívající zdroje a energii v souladu s cíli 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu a dalších stávajících plánů 
transformace s harmonogramem pro 
ukončení nebo omezení činností spojených 
s fosilními palivy do roku 2050 a v 
časovém rámci odpovídajícím snahám o 
dosažení cíle omezit nárůst teploty na 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí
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Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. b) – bod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. Určení území, u nichž se očekává, že 
budou nejvíce postižena, a odůvodnění 
této volby s odpovídajícím odhadem 
hospodářských dopadů a dopadů na 
zaměstnanost na základě nástinu v oddíle 
1.1

1.2. Určení území, odvětví, komunit a 
skupin obyvatel žijících na těchto 
územích, které potřebují odpovídající 
podporu nejnaléhavěji, aby složitou 
situaci, v níž se nacházejí, mohly tyto 
osoby využít jako příležitost, a odůvodnění 
této volby s odpovídajícím odhadem 
hospodářských dopadů a dopadů na 
zaměstnanost na základě nástinu v oddíle 
1.1

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posouzení výzev spojených s 
transformací, pro každé z určených území

2. Posouzení výzev a příležitostí 
spojených s transformací, pro každé z 
určených území

Pozměňovací návrh 78

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2.1. Posouzení hospodářských, 
sociálních, odvětvových a územních výzev 
a příležitostí, které se objevují v souvislosti 
s transformací na obnovitelnou, oběhovou 
a klimaticky neutrální ekonomiku 
efektivně využívající zdroje a energii
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c) – tabulka – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 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 a 
odvětví, jejichž úpadek se předpokládá v 
souladu se zastřešujícími cíli Zelené 
dohody pro Evropu, u nichž se očekává, že 
v souvislosti s transformací ukončí nebo 
výrazně omezí své činnosti, včetně 
odpovídajícího harmonogramu,

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c) – tabulka – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– očekávané ztráty pracovních míst a 
potřeby v oblasti rekvalifikace, dovedností 
a odborné přípravy a plánové typy 
podpory a politik při zohlednění prognóz v 
oblasti dovedností potřebných v různých 
odvětvích a průmyslu k adaptaci na 
požadované změny;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c) – tabulka – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potenciál pro hospodářskou 
diverzifikaci a možnosti rozvoje.

– potenciál pro hospodářskou 
diverzifikaci a možnosti rozvoje pro území 
a osoby žijící na těchto územích v dalších 
možných stávajících nebo nových 
udržitelných odvětvích a podnicích;
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c) – tabulka – odst. 2 – odrážka 2 
a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– očekávané dopady na různé 
kategorie místní populace, pokud jde o 
věk, pohlaví a místo pobytu.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 s ohledem na dosažení klimatické 
neutrality

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 s ohledem na dosažení obnovitelné, 
oběhové a klimaticky neutrální 
ekonomiky efektivně využívající zdroje a 
energii

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. d) – tabulka – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozvojové potřeby k řešení 
problémů spojených s transformací, 

– rozvojové potřeby k řešení 
problémů a příležitostí spojených s 
transformací,

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. d) – tabulka – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– cíle a výsledky, které se od 
provedení priority FST očekávají.

– cíle a výsledky, které se od 
provedení priority FST očekávají, a to i 
pokud jde o osoby žijící v dotčených 
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regionech;

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. d) – tabulka – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– cíle a výsledky, které se pro místní 
hospodářství očekávají.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.3 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. e) – tabulka – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– další regionální nebo národní 
rozvojové plány.

– další regionální, národní, územní, 
meziregionální nebo přeshraniční 
strategie a plány, další fondy Unie, jako 
jsou [ESF+], EFRR a EFG, vnitrostátní 
plány v oblasti energetiky a klimatu s 
příslušnými strategiemi Unie (Zelená 
dohoda pro Evropu a evropský pilíř 
sociálních práv), jakož i cíle OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje;

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.3 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. e) – tabulka – odrážka 3a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podrobný seznam různých 
konzultovaných partnerů a zúčastněných 
stran zastupujících osoby žijící na 
dotčeném území.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. g) – tabulka – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– typ plánovaných operací a jejich 
očekávaný přínos ke zmírnění dopadu 
transformace na klimatickou neutralitu

– typ plánovaných operací, které 
doplní a aktivně podpoří spravedlivou 
transformaci na nulové čisté emise, a 
jejich očekávaný přínos.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. h) – tabulka – odst. 1 – odrážka 
1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků a u všech z nich 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
pracovních míst vytvořených bez investic

– vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků a u všech z nich 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
udržitelných a důstojných pracovních míst 
vytvořených bez těchto investic nebo 
pokud je nezbytné rekvalifikovat 
pracovníky a uchazeče o zaměstnání a 
jiné financování není k dispozici.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i) – tabulka – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 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 nad rámec příslušných referenčních 
hodnot používaných pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně 
významného počtu pracovních míst

– vyčerpávající seznam operací, které 
mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na obnovitelnou, 
oběhovou a klimaticky neutrální 
ekonomiku efektivně využívající zdroje a 
energii a povedou k podstatnému snížení 
emisí skleníkových plynů nad rámec 
příslušných referenčních hodnot 
používaných pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES a že 
jsou nezbytné k přizpůsobení, přeměně 
nebo ztrátě dotčených pracovních míst a 
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přispívají k sociální udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. j) – tabulka – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– synergie a doplňkovost 
plánovaných operací s dalšími programy v 
rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 
růst (podpora procesu transformace), 
dalšími finančními nástroji (fond Unie pro 
modernizaci obchodu s emisemi) a dalšími 
pilíři mechanismu pro spravedlivou 
transformaci (zvláštní režim v rámci 
programu InvestEU a úvěrový nástroj pro 
veřejný sektor zřízený s Evropskou 
investiční bankou) na pokrytí zjištěných 
investičních potřeb

– synergie a doplňkovost 
plánovaných operací s dalšími programy v 
rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 
růst (podpora procesu transformace), 
dalšími finančními nástroji (fond Unie pro 
modernizaci obchodu s emisemi) a dalšími 
pilíři mechanismu pro spravedlivou 
transformaci (zvláštní režim v rámci 
programu InvestEU a úvěrový nástroj pro 
veřejný sektor zřízený s Evropskou 
investiční bankou) na pokrytí zjištěných 
investičních potřeb a poskytování podpory 
potřebné pro osoby žijící v dotčených 
regionech, zejména pro pracovníky a 
uchazeče o zaměstnání;

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. j) – tabulka – odrážka 1a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– popis úlohy, kterou na podporu 
provádění plánů mají plnit orgány veřejné 
správy a veřejné agentury.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – bod 3.1 – tabulka – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Způsob zapojení partnerů do 
přípravy, provádění, sledování a hodnocení 
územních plánů spravedlivé transformace,

– Dohody pro účely aktivního 
zapojení partnerů v souladu s evropským 
kodexem chování pro partnerskou 
spolupráci v rámci evropských 
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strukturálních a investičních fondů (CDR 
240/2014), včetně nevládních organizací, 
odborových svazů a dalších klíčových 
zástupců a zúčastněných stran 
zastupujících osoby žijící v dotčených 
oblastech, zejména pracovníky a uchazeče 
o zaměstnání, do přípravy, provádění, 
sledování a hodnocení územních plánů 
spravedlivé transformace, včetně určení 
organizací občanské společnosti, které 
mají být zapojeny, a způsobu vedení 
konzultací se zástupci komunit a jejich 
aktivního zapojení do procesu 
programování; konzultace a zapojení by 
měly být prováděny před vypracováním 
programových dokumentů, během něj a 
po něm;

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – bod 3.1 – tabulka – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výsledky veřejné konzultace. – výsledky veřejné konzultace v 
souladu s evropským kodexem chování 
pro partnerskou spolupráci v rámci 
evropských strukturálních a investičních 
fondů (CDR 240/2014) a popis toho, jak 
byla veřejná konzultace provedena a jak 
byl její výsledek zohledněn v plánu.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – bod 3.2 – tabulka – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Plánovaná opatření pro sledování a 
hodnocení, včetně ukazatelů pro měření 
schopnosti plánu dosáhnout jeho cílů

– Plánovaná opatření pro sledování a 
hodnocení, včetně ukazatelů pro měření 
schopnosti plánu dosáhnout jeho cílů, 
postupné ukončování činností 
souvisejících s fosilními palivy v 
dotčených oblastech, počet nových 
udržitelných a důstojných pracovních míst 
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a pracovních příležitostí, jež lze vytvořit, 
dosažené sociální výsledky, jako je snížení 
extrémní chudoby

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – bod 3.3 – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt nebo subjekty odpovědné za 
koordinaci a sledování provádění plánu a 
jejich úkoly

Subjekt nebo subjekty odpovědné za 
koordinaci a sledování provádění plánu a 
jejich úkoly v souladu s evropským 
kodexem chování pro partnerskou 
spolupráci v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů (CDR 
240/2014)

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – sloupec 1 – za “RCO 209” (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regionální sociální rozvoj v regionu 
úrovně NUTS 3, kde se provádějí plány 
spravedlivé transformace;
RCO 301 – investice do mikrofinancování 
a financování sociálních podniků 
a sociální ekonomiky;
RCO 302 – zařízení pro všeobecné 
a odborné vzdělávání;
RCO 303 – investice do energeticky 
účinného sociálního bydlení 
přispívajícího k řešení problému 
energetické chudoby a bydlení podle 
zásady „bydlení především“ pro osoby bez 
domova nebo ohrožené bezdomovectvím;
RCO 304 – kvalitní, udržitelná a cenově 
dostupná infrastruktura sociální a 
zdravotní péče a zdravotnické služby a 
inovativní řešení v oblasti zdraví, včetně 
zdravotnických služeb a nových modelů 
zdravotní péče;
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RCO 305 – sociální inovace, včetně 
inovativních sociálních řešení a režimů 
zaměřených na podporu sociálních 
přínosů a výsledků v příslušných 
oblastech;
RCO 306 – kulturní aktivity a aktivity 
spojené s kulturním dědictvím, které mají 
sociální cíl;
RCO 307 – infrastruktura pro místní 
komunity, jako jsou komunitní a 
dobrovolnická centra;
RCO 308 – začlenění a přístupnost pro 
osoby se zdravotním postižením.
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