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Pozměňovací návrh 231
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 232
José Manuel Fernandes
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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 

(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 
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činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které jsou zároveň slučitelné s 
transformací na klimatickou neutralitu a 
cíli Zelené dohody. Finanční podporu z 
FST by měly obdržet pouze investice v 
souladu s plány transformace. Územní 
plány spravedlivé transformace by měly 
být součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 3 nebo být jejich 
součástí. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o výzvách a potřebách 
těchto území a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
činností odolných vůči změně klimatu, 
které upřednostňují zmírnění veškerých 
sociálně-ekonomických otřesů plynoucích 
z transformace na klimatickou neutralitu a 
cílů Zelené dohody. Finanční podporu z 
FST by měly obdržet pouze investice v 
souladu s plány transformace. Územní 
plány spravedlivé transformace by měly 
být součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Kromě toho musí řídící orgány a 
členské státy podle stávajícího plánování 
předložit své územní plány spravedlivé 
transformace do konce roku 2020. 
Provedení tohoto požadavku představuje 
překážku a vzhledem k tomu, že přijetí 
těchto plánů je podmínkou pro uvolnění 
finančních prostředků, mělo by být před 
jejich přijetím poskytnuto podmíněné 
předběžné financování na technickou 
pomoc s cílem překonat tuto překážku a 
zaměřit se na realisticky progresivní a 
inkluzivní transformaci v souladu s cíli 
EU v oblasti klimatu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 237
Sandra Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

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 zajistit 
regionům, které z hlediska specifických 
cílů FST nevykazují uspokojivé výsledky, 
poskytování pomoci, aby příliš 
nezaostávaly, a zabránit tak riziku dalších 
zeměpisných nerovnováh a vzniku situace, 
kdy regiony, které dříve vykazovaly dobré 
výsledky, nebo regiony, které jsou už na 
cestě k ekologické transformaci, nebo 
nejsou v takové míře závislé na uhlí či 
jiných palivech, budou dostávat více 
finančních prostředků, zatímco regiony 
stále silně závislé na neudržitelné skladbě 
zdrojů energie nebo regiony, kterým se 
nepodařilo včas zahájit svou ekologickou 
transformaci, by dále zaostávaly, a 
získávaly tak ještě méně finančních 
prostředků na pomoc při transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Aby se optimalizovalo využívání 
zdrojů FST a zlepšila jeho 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality a nařízením (EU) …/… 
[nové nařízení o společných 
ustanoveních] mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Andrea Caroppo

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 

(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, limity 
stanovenými Smlouvami, jakož i 
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 
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nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Or. it

Pozměňovací návrh 243
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s 
hospodářskou, sociální a pracovní 
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.

Or. es

Pozměňovací návrh 244
Radan Kanev

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1



PE652.310v01-00 12/132 AM\1205199CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit komunity 
a území, které vyžadují dodatečnou 
podporu, aby mohly uskutečnit 
transformaci na plně obnovitelnou, 
oběhovou a klimaticky neutrální 
ekonomiku Unie efektivně využívající 
zdroje a energii do roku 2050 a proměnit 
tyto výzvy na příležitosti, zejména pokud 
jde o vytvoření důstojných a udržitelných 
zelených pracovních míst, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci pracovníků, 
vzdělávání a odbornou přípravu, s cílem 
podpořit nový ekonomický model, který 
přináší prosperitu a dobré životní 
podmínky a zároveň snižuje negativní 
dopady na klima a životní prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy, a současně 
přispívat k rozvoji evropského sociálního 
modelu pro současné i budoucí generace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy, a bojovat proti 
nárůstu nerovností, které by v tomto 
důsledku mohly vzniknout.

Or. fr

Pozměňovací návrh 247
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se 
buď z důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie, 
nebo kvůli pandemii Covid-19 potýkají se 
závažnými sociálně-ekonomickými 
problémy.

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Margarita de la Pisa Carrión

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 

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 
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roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

Or. es

Pozměňovací návrh 251
José Manuel Fernandes

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 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“, přičemž zohledňuje 
skutečnost, že základním prvkem 
spravedlivé transformace jsou strategie 
pro regionální transformaci, které 
poskytují bezpečnost plánování 
pracovníkům, energetickému odvětví, 
průmyslu, investorům i komunitám.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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, 

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, 
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hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

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 
na 1,5 stupně.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 
„podporovat činnosti zaměřené na 
spravedlivou a energeticky účinnou 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku a umožnit regionům a lidem 
řešit sociální, hospodářské a 
environmentální dopady této 
transformace“.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Radan Kanev

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, 

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, 
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hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

hospodářské a environmentální dopady 
transformace na moderní a 
konkurenceschopnou ekonomiku, 
moderní energetická a průmyslová řešení 
a klimaticky neutrální ekonomiku“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Andrea Caroppo

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 
„umožnit regionům, územím a lidem řešit 
sociální, hospodářské a environmentální 
dopady transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku“.

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 v souladu s evropským pilířem 
sociálních práv a Zelenou dohodou pro 
Evropu, přičemž přístup k němu bude 
podmíněn přijetím cílů EU v oblasti 
klimatu.



PE652.310v01-00 18/132 AM\1205199CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 s regiony, v nichž je finanční 
pomoc EU nezbytná pro řešení výzev 
spravedlivé transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 se zvláštním důrazem na členské 
státy, které jsou závislé na fosilních 
palivech.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Pierre Larrouturou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
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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.

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. Bude-li 
finanční krytí FST výrazně navýšeno, lze 
vzorec pro regionální příděly upravit tak, 
aby zahrnoval všechny vhodné regiony, 
včetně regionů, v nichž budou pracovníci 
transformací dotčeni do určité míry i 
nepřímo.

Or. en

Odůvodnění

In order to make sure it reaches all the workers who will be affected, directly and indirectly, 
by the transition, which account to at least 11 million workers whereas the proposal from the 
Commission seems to be designed to support around 200.000 workers in the most directly 
affected sectors and regions (explanatory memorandum, page 1), we insist that the amount of 
7.5 billion € over 7 years is not up to the challenge compared, for instance, to the 40 billion € 
provided by Germany alone for the transition of its coal-intensive regions, and we insist that 
new appropriations, on top of the Commission proposal, must allow the JTF to reach a 
minimum of 100 billion EUR over 7 years, and the allocation criteria must be adapted in 
consequence to support all the workers who will undoubtedly need it.

Pozměňovací návrh 260
Anne Sander

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 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. Výše FST je 
tvořena dodatečnými zdroji, tento 
příspěvek v žádném případě nesmí být na 
úkor zdrojů určených na jiné fondy VFR.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Stelios Kympouropoulos

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 17,88 mld. EUR v cenách roku 
2018 („jistina“) a nemohou být převedeny 
z přídělů z fondů, které spadají pod 
nařízení (EU) …/… [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Jistina může 
být případně navýšena o dodatečné zdroje 
vyčleněné v rozpočtu Unie a o další zdroje 
v souladu s platným základním právním 
aktem.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 24,375 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. O tyto zdroje by 
neměly být kráceny fondy, na něž se 
vztahuje nařízení (EU) …/… [nové 
nařízení o společných ustanoveních], ani 
by neměly být z těchto fondů převáděny.
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Or. en

Pozměňovací návrh 263
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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. EURv 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 18,75 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být v případě potřeby 
navýšeny o dodatečné zdroje vyčleněné v 
rozpočtu Unie a o další zdroje v souladu s 
platným základním právním aktem. 
Financování FST nesmí být na úkor 
zdrojů přidělených ostatním fondům VFR.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Margarita de la Pisa Carrión

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 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018 a nemohou pocházet z jiných fondů 
Společenství. Fond může být případně 
navýšen o dodatečné zdroje vyčleněné v 
rozpočtu Unie a o další zdroje v souladu s 
platným základním právním aktem.

Or. es
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Pozměňovací návrh 265
Andrea Caroppo

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 [X] 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.

Or. it

Odůvodnění

Finanční krytí a členění VFR 2021-27 bude po pandemii COVID-19 zcela znovu 
přehodnoceno. Proto je předčasné uvádět částku v absolutní hodnotě.

Pozměňovací návrh 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 XX 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.

Or. pt
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Odůvodnění

Současná hospodářská situace, která se liší od situace v době, kdy Komise předkládala svůj 
návrh nařízení, vyžaduje přezkum prostředků určených na tento nástroj. Za daných okolností 
by měly být alespoň zdvojnásobeny.

Pozměňovací návrh 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 20 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

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 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být navýšeny o 
dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

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.

Minimální podíl ve výši 0,35 % částky 
uvedené v prvním pododstavci se přidělí na 
technickou pomoc z podnětu Komise s 
možností zvýšení tohoto podílu na žádost 
členského státu na základě konkrétní 
podoby územního plánu spravedlivé 
transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Stelios Kympouropoulos

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Přístup k FST je podmíněn tím, že 
členský stát přijme cíl dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné 
zdroje uvedené v odstavci 2, které byly 
FST přiděleny v rozpočtu Unie nebo 
poskytnuty z jiných zdrojů, doplňkovou 
podporu z EFRR nebo ESF+.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné 
zdroje uvedené v odstavci 2, které byly 
FST přiděleny v rozpočtu Unie nebo 
poskytnuty z jiných zdrojů, doplňkovou 
podporu z EFRR nebo ESF+.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli je nezbytné zajistit co největší doplňkovost mezi fondy EU, neměl by být přístup k FST 
podmíněn přiřazením jiných fondů soudržnosti, aby nebylo předjímáno použití a přidělení 
těchto prostředků. Tím, že bychom vyžadovali kombinaci přidělených prostředků z FST s 
prostředky na financování soudržnosti, bychom členským státům ukládali další podmínku, a 
vytvářeli tedy další zátěž.

Pozměňovací návrh 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné 
zdroje uvedené v odstavci 2, které byly 
FST přiděleny v rozpočtu Unie nebo 
poskytnuty z jiných zdrojů, doplňkovou 
podporu z EFRR nebo ESF+.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné zdroje 
uvedené v odstavci 2, které byly FST 
přiděleny v rozpočtu Unie nebo poskytnuty 
z jiných zdrojů, doplňkovou podporu z 
EFRR nebo ESF+.

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] nevyžadují dodatečné zdroje 
uvedené v odstavci 2, které byly FST 
přiděleny v rozpočtu Unie nebo poskytnuty 
z jiných zdrojů, doplňkovou podporu z 
EFRR nebo ESF+ nebo z jiných programů 
financování poskytovaných Evropskou 
unií.

Or. it
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Pozměňovací návrh 276
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7 nebo které jsou schváleny 
Komisí v rámci mechanismu podávání 
žádosti v mimořádné situaci v souladu s 
článkem 7a.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které souvisejí s jeho specifickým cílem 
podle článku 2 a přispívají k provádění 
územních plánů spravedlivé transformace 
vypracovaných v souladu s článkem 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;
b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;
c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;
d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;
e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;
f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;
g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;
h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;
i) pomoc uchazečům o zaměstnání 
při hledání zaměstnání;
j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;
k) technická pomoc.
Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků za 
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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.
Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud 
byly tyto investice schváleny jako součást 
územního plánu spravedlivé transformace 
na základě informací požadovaných podle 
čl. 7 odst. 2 písm. i). Takové investice jsou 
způsobilé pouze tehdy, jsou-li nezbytné k 
provedení územního plánu spravedlivé 
transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;
b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;
c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií;
d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
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energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;
e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;
f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;
g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;
h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;
i) pomoc uchazečům o zaměstnání 
při hledání zaměstnání;
j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;
k) technická pomoc.
Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 
2 písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé 
transformace.
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 
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transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti pro hospodářskou 
transformaci za předpokladu, že jsou 
způsobilé podle nařízení … [nařízení 
o udržitelné taxonomii]:

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:
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Or. en

Pozměňovací návrh 283
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, subjektů energetických 
společenství a družstev odkupovaných 
pracovníky, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 

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

podniků a podniků aktivních v oblasti 
sociálních inovací, které vedou k 
hospodářské diverzifikaci a přeměně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) produktivní investice do malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně a přispívají k 
vytváření nových pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Radan Kanev

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) udržitelné investice do malých 
a středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k vytváření 
důstojných a udržitelných pracovních 
míst, hospodářské diverzifikaci a přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Andrea Caroppo

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

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 289
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) investice agentur, orgánů a 
veřejných subjektů za účelem podpory 
hospodářské činnosti a vytváření 
pracovních míst;

Or. pt

Pozměňovací návrh 290
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) společenství podporovaná na 
základě čtverné osy inovací: vlád, 
podniků, terciárního vzdělávání a 
výzkumných středisek;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Stelios Kympouropoulos
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do obnovitelné energie, 
ekologizace a stavby zelené infrastruktury, 
údržby a vývoje souvisejících technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Radan Kanev

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 udržitelných odvětvích 
orientovaných na budoucnost, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 a 
sociálních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím mikrofinancování, 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

Or. en



PE652.310v01-00 36/132 AM\1205199CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 294
Sandra Pereira, Marc Botenga

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, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 295
Radan Kanev

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 udržitelných činností 
v oblasti výzkumu a inovací a do podpory 
přenosu pokročilých technologií, které 
umožňují transformaci na plně 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku efektivně využívající 
zdroje a energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Andrea Caroppo

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 výzkumu a inovací a 
do souvisejícího zavádění pokročilých 
technologií;
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Or. it

Pozměňovací návrh 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) investice do sociálního dopadu, 
které podporují rozvoj podniků, jež mohou 
mít pozitivní sociální dopad na své 
bezprostřední okolí, a poskytují 
alternativní zdroje příjmů občanům 
postiženým transformací na zelenější 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Alex Agius Saliba

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 
infrastruktury pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, včetně investic do udržitelné 
mobility a dekarbonizace odvětví dopravy, 
energetické účinnosti a/nebo energie z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Odůvodnění

Je zvláště důležité zajistit, aby byly investice směřovány tam, kde bude třeba vynaložit nejvíce 
úsilí v oblasti dekarbonizace, a odvětví dopravy je v některých členských státech stále jedním 
z největších zdrojů emisí skleníkových plynů. Tato změna FST pomůže členským státům 
investovat tam, kde je to nejvíce zapotřebí, přičemž se bude uplatňovat holistický přístup k 
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socioekonomickým výzvám vyplývajícím z procesu transformace, jako je mimo jiné nezbytná 
odborná příprava elektrotechniků, inženýrů a/nebo potřeba zelených dovedností. 

Pozměňovací návrh 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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 
infrastruktury pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, přechod na zemní plyn jako zdroj 
energie při přechodu z uhlí, energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Stelios Kympouropoulos

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 čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, včetně zavádění ekologických 
prostředků dopravy, a do zvyšování 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
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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 čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů s cílem bojovat proti 
energetické chudobě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice do snižování energetické 
chudoby a znečištění ovzduší, zejména 
prostřednictvím investic do dálkového 
vytápění a odstranění individuálního 
vytápění založeného na uhlí;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Andrea Caroppo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice zaměřené na podporu 
přechodu na jiné druhy dopravy v 
městských oblastech směrem k 
udržitelnějším druhům mobility, včetně 
inovativních a inteligentních řešení pro 
logistiku nákladní dopravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním zemního plynu a vodíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) investice do všech druhů 
dálkového vytápění s nízkými emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) investice do výstavby jaderných 
elektráren;

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Radan Kanev

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 investice 
zaměřené na mikropodniky a malé 
podniky, přičemž musí být kladen důraz 
na účinné využívání zdrojů a energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Stelios Kympouropoulos

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, 
digitálního propojení, infrastruktury 
orientované na budoucnost a digitálních 
inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do infrastruktury sociální 
a zdravotní péče a zlepšení rovného a 
včasného přístupu ke kvalitním, 
udržitelným a cenově dostupným 
sociálním a zdravotnickým službám;
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Or. en

Pozměňovací návrh 310
Andrea Caroppo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) nové investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, která 
jsou zahrnuta do systému Unie pro 
obchodování s emisemi (EU ETS);

Or. it

Pozměňovací návrh 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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 
plného uplatňování a dodržování zásady 
„znečišťovatel platí“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 312
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) investice do inteligentní, 
energeticky účinné místní dopravní 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Radan Kanev

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 posílení nezávadného 
oběhového hospodářství mimo jiné 
předcházením vzniku odpadů, jejich 
snižováním, účinným využíváním zdrojů, 
opětovným používáním a recyklací; 

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice přispívající ke snižování 
emisí ze všech dopravních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do sociálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) investice do udržitelné 
multimodální městské mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Marianne Vind

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků postižených 
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poklesem úrovně zaměstnanosti v 
odvětvích fosilních paliv, jakož i 
dodavatelů a poskytovatelů služeb, kteří 
jsou těmito poklesy výroby vážně 
postiženi;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání zaměstnaných nebo dříve 
zaměstnaných v oblastech činnosti, které 
čelí vážným sociálně-ekonomickým 
výzvám vyplývajícím z procesu 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Alex Agius Saliba

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků zejména v 
odvětvích, kde v určitém členském státě 
emise skleníkových plynů představují 
největší zdroj emisí;

Or. en

Odůvodnění

Měli bychom investovat tam, kde je to nejvíce zapotřebí, a přitom zaujmout holistický přístup 
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k sociálně-ekonomickým výzvám vyplývajícím z procesu transformace, jako je mimo jiné 
nezbytná odborná příprava elektrotechniků, inženýrů a/nebo potřeba zelených dovedností.

Pozměňovací návrh 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) investice do oběhového 
biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Anne Sander

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání, 
kteří byli dříve zaměstnání v oblastech 
činnosti zasažených vážnými 
socioekonomickými výzvami, jimž tyto 
oblasti čelí v souvislosti s procesem 
transformace, včetně podpory geografické 
mobility, při hledání zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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



AM\1205199CS.docx 47/132 PE652.310v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání se zvláštní pozorností 
věnovanou mladým lidem, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy (NEET);

Or. fr

Pozměňovací návrh 324
Marianne Vind

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání v kombinaci s 
aktivními politikami na trhu práce 
zaměřenými na zaměstnanost v odvětvích 
orientovaných na budoucnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání a možnosti 
celoživotního učení pro tyto uchazeče;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) poradenství, podpůrné služby a 
pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání 
při hledání zaměstnání;

i) pomoc při hledání zaměstnání a 
poradenství pro uchazeče o zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání a prohlubování jejich 
dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Marianne Vind
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání a vnitrostátních sociálních 
partnerů na všech úrovních transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování a sociálně-
ekonomická integrace osob a komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka)  veškeré další specifické činnosti 
dohodnuté mezi příslušnými místními a 
regionálními orgány pro dotčené území, 
členským státem a Evropskou komisí, 
které jsou v souladu s regionálními 
strategiemi rozvoje a přispívají k přechodu 
k uhlíkové neutralitě EU do roku 2050;

Or. en
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Pozměňovací návrh 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace nejen pracovníků, ale také 
uchazečů o zaměstnání, zejména osob 
s nedostatečně využitou či nízkou úrovní 
vzdělání, s cílem překlenout mezeru 
v dovednostech nezbytnou pro 
spravedlivou transformaci na ekologickou 
společnost účinně využívající zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) jakékoli další specifické činnosti 
přispívající k jedinému specifickému cíli 
FST, které jsou obsaženy v územních 
plánech spravedlivé transformace a 
dohodnuty mezi členským státem, 
příslušnými orgány dotčených území a 
schváleny Evropskou komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

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

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU 
podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že byly tyto investice 
schváleny jako součást územního plánu 
spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h), že odpovídají zásadám 
evropského pilíře sociálních práv, že 
umožňují vytvoření udržitelných 
kvalitních pracovních míst, jakož i lepší 
sociální začleňování. Takové investice 
jsou způsobilé pouze tehdy, jsou-li 
nezbytné k provedení územního plánu 
spravedlivé transformace a nezachovávají 
závislost na fosilních palivech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 335
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Andrea Caroppo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kromě toho může FST na příslušných 
územích podporovat produktivní investice 
do jiných než mikropodniků a 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 337
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
sociální investice, včetně těch, které 
podporují provádění evropského pilíře 
sociálních práv, a zároveň zajišťuje 
zapojení osob se zdravotním postižením 
a přístupnost pro tyto osoby, a to zejména 
prostřednictvím:
a) mikrofinancování, financování 
sociálních podniků a sociální ekonomiky;
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b) sociální infrastruktury;
c) zařízení pro všeobecné a odborné 
vzdělávání, včetně předškolního 
vzdělávání a péče, vzdělávacích zařízení, 
studentských ubytoven a digitálního 
vybavení;
d) sociálního bydlení;
e) zdravotní a dlouhodobé péče, včetně 
klinik, nemocnic, primární péče, služeb 
domácí a komunitní péče;
f) sociálních inovací, včetně inovativních 
sociálních řešení a režimů zaměřených 
na podporu sociálních přínosů a výsledků 
v příslušných oblastech; g) kulturních 
aktivit a aktivit spojených s kulturním 
dědictvím, které mají sociální cíl;
h) infrastruktury pro místní komunity, 
jako jsou komunitní a dobrovolnická 
centra;
i) inovativních řešení v oblasti zdraví, 
včetně zdravotnických služeb a nových 
modelů zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto investice zaměřené na pracovníky 
a uchazeče o zaměstnání: 
a) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace 
nejen pracovníků, ale také osob mimo trh 
práce, zejména osob s nedostatečně 
využitou či nízkou úrovní vzdělání, s cílem 
překlenout mezeru v dovednostech 
nezbytnou pro spravedlivou transformaci 
na ekologickou společnost účinně 
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využívající zdroje; 
b) aktivní politiky v oblasti trhu práce a 
dovedností zaměřené na odvětví 
orientovaná na budoucnost a udržitelnou 
zaměstnanost, jakož i pomoc uchazečům o 
zaměstnání při hledání zaměstnání; 
c) opatření na podporu příjmu pracovníků 
v období přechodu mezi prací, odbornou 
přípravou, samostatnou výdělečnou 
činností nebo odchodem do důchodu; 
d) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání; zajištění rovného přístupu 
a rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Radan Kanev

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.

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, 
jakož i pro zachování a rozvoj místních 
lidských zdrojů a konkurenčních výhod v 
oblasti vzdělávání a průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
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Cicurel, Jordi Cañas

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.

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 
a nezachovávají závislost na fosilních 
palivech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. 2b. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST sociální investice, včetně 
těch, které podporují provádění 
evropského pilíře sociálních práv, 
a zároveň 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) sociální infrastruktury;
c) zařízení pro všeobecné a odborné 
vzdělávání, včetně předškolního 
vzdělávání a péče, vzdělávacích zařízení, 
studentských ubytoven a digitálního 
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vybavení;
d) sociálního bydlení a řešení podle 
zásady „bydlení především“ pro ohrožené 
osoby nebo osoby bez domova;
e) zdravotní a dlouhodobé péče, včetně 
klinik, nemocnic, primární péče, služeb 
domácí a komunitní péče;
f) sociálních inovací, včetně inovativních 
sociálních řešení a režimů zaměřených 
na podporu sociálních přínosů a výsledků 
v příslušných oblastech;
g) kulturních aktivit a aktivit spojených 
s kulturním dědictvím, které mají sociální 
cíl;
h) infrastruktury pro místní komunity, 
jako jsou komunitní a dobrovolnická 
centra;
i) inovativních řešení v oblasti zdraví, 
včetně zdravotnických služeb a nových 
modelů zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST tyto investice do 
hospodářské transformace:
a) investice do sociálně udržitelných 
malých a středních podniků, včetně 
začínajících podniků, subjektů 
energetických společenství a družstev 
odkupovaných pracovníky, které vedou k 
vytváření důstojných a udržitelných 
pracovních míst, hospodářské 
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diverzifikaci a přeměně;
b) investice do sociálně udržitelných 
podniků v udržitelných odvětvích 
orientovaných na budoucnost, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb;
d) investice do zavádění technologií 
a infrastruktur pro cenově dostupnou 
obnovitelnou energii, do snižování emisí 
skleníkových plynů, energetické účinnosti 
a energie z obnovitelných zdrojů, pokud se 
ukáže, že opatření na straně poptávky jsou 
nedostatečná a pokud jsou tyto investice 
sociálně udržitelné a vedou k vytváření 
nebo udržení kvalitních pracovních míst;
e) cílená opatření zlepšující energetickou 
účinnost při renovaci a zaměřená na 
řešení energetické chudoby a špatných 
podmínek bydlení;
h) sociálně udržitelné investice do posílení 
nezávadného oběhového hospodářství, 
mimo jiné předcházením vzniku odpadu 
a snižováním jeho objemu, účinným 
využíváním zdrojů, opětovným 
používáním, opravami a recyklací;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Činnosti uvedené v odstavci 2 
zajistí, aby v regionech, jejichž 
průmyslová a výrobní odvětví vyžadují 
komplexní reorganizaci, nebyla 
zaměstnanost strukturálně ovlivněna, 
přičemž budou přijata opatření na 
podporu začínajících podniků, renovaci 
stávajících struktur a řádnou rekvalifikaci 
pracovníků.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 344
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST sociální investice, včetně 
těch, které podporují provádění 
evropského pilíře sociálních práv, 
a zároveň zajišťuje zapojení osob se 
zdravotním postižením a přístupnost pro 
tyto osoby, a to zejména prostřednictvím:
a) mikrofinancování, financování 
sociálních podniků a sociální ekonomiky;
b) sociální a veřejné infrastruktury;
c) zařízení pro všeobecné a odborné 
vzdělávání, včetně předškolního 
vzdělávání a péče, vzdělávacích zařízení, 
studentských ubytoven a digitálního 
vybavení;
d) energeticky účinného sociálního 
bydlení, které může rovněž přispět k řešení 
energetické chudoby;
e) zdravotní a dlouhodobé péče, včetně 
klinik, nemocnic, primární péče, služeb 
domácí a komunitní péče;
f) sociálních inovací, včetně inovativních 
sociálních řešení a režimů zaměřených 
na podporu sociálních přínosů a výsledků 
v příslušných oblastech;
g) kulturních aktivit a aktivit spojených 
s kulturním dědictvím, které mají sociální 
cíl zajišťující rovnováhu mezi respektem k 
tradicím a inovacemi a podporující pocit 
sounáležitosti a identity komunit;
h) infrastruktury pro místní komunity, 
jako jsou komunitní a dobrovolnická 
centra, zohledňující mezigenerační 
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hledisko;
i) inovativních řešení v oblasti zdraví, 
včetně zdravotnických služeb a nových 
modelů zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. 2c. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST tyto investice zaměřené na 
pracovníky a uchazeče o zaměstnání:
a) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace 
nejen pracovníků, ale také osob, které 
jsou nejvíce vzdáleny trhu práce, zejména 
osob s nedostatečně využitou či nízkou 
úrovní vzdělání a které mají nerovný 
přístup k tradičním možnostem vzdělávání 
a odborné přípravy, s cílem překlenout 
mezeru v dovednostech nezbytnou pro 
spravedlivou transformaci na ekologickou 
společnost účinně využívající zdroje;
b) aktivní politiky v oblasti trhu práce a 
dovedností zaměřené na odvětví 
orientovaná na budoucnost a udržitelnou 
zaměstnanost, jakož i pomoc uchazečům o 
zaměstnání při hledání zaměstnání 
přizpůsobenou osobním potřebám 
uchazeče a zaměřenou na lidi;
c) opatření na podporu příjmu pracovníků 
v období přechodu mezi prací, odbornou 
přípravou, samostatnou výdělečnou 
činností nebo odchodem do důchodu;
d) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání; zajištění rovného přístupu a 
aktivního informování osob, které jsou 
nejvíce vzdáleny trhu práce, jako jsou 
osoby bez domova, a rovnosti žen a mužů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 346
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. V souladu s odstavcem 1 
podporuje FST tyto investice zaměřené na 
pracovníky a uchazeče o zaměstnání:
a) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace 
nejen pracovníků, ale také osob mimo trh 
práce, zejména mladých lidí, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy (NEET), a 
dlouhodobě nezaměstnaných a osob 
s nedostatečně využitou či nízkou úrovní 
vzdělání, s cílem překonat nerovnováhu 
pracovních sil a překlenout mezeru 
v dovednostech nezbytnou pro 
spravedlivou transformaci na ekologickou 
společnost účinně využívající zdroje;
b) aktivní politiky v oblasti trhu práce a 
dovedností zaměřené na odvětví 
orientovaná na budoucnost a udržitelnou 
zaměstnanost, jakož i pomoc uchazečům o 
zaměstnání při hledání zaměstnání, včetně 
rekvalifikace a zvyšování kvalifikace 
a/nebo zprostředkování jiných pracovních 
míst nebo pracovních míst v jiných 
odvětvích;
c) opatření na podporu příjmu a sociální 
ochrany pracovníků při přechodu mezi 
zaměstnáním, odbornou přípravou, 
samostatnou výdělečnou činností nebo 
odchodem do důchodu se zvláštním 
zaměřením na chudobu pracujících a 
pracovníky ohrožené chudobou;
d) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání; zajištění rovného přístupu a 
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rovnosti žen a mužů, včetně stejné odměny 
mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou 
práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Z FST mohou být podporovány 
rovněž investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského 
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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 a jsou sociálně a 
environmentálně udržitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu, jejich výstavbu nebo 
prodloužení jejich životnosti či jakoukoli 
formu investic do jaderných elektráren, 
ale i nakládání s jaderným odpadem 
a jeho ukládání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 351
Andrea Caroppo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. it

Pozměňovací návrh 352
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) investice, které nezajišťují 
důstojnou zaměstnanost na základě 
kolektivních smluv a kolektivního 
vyjednávání s lepšími mzdami a 
uspokojivější rovnováhou mezi pracovním 
a soukromým životem;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 356
Stelios Kympouropoulos

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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Radan Kanev

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, přepravou, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv; pokud investiční plán zahrnuje na 
základě hledisek energetické bezpečnosti 
nebo národní bezpečnosti přeměnu 
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uhelných elektráren na zemní plyn jako 
překlenovací technologii nebo jako 
strategickou energetickou rezervu nebo za 
účelem zachování možností výroby 
energie a spalování uhlí, je tato část 
financována z příspěvku z vnitrostátního 
rozpočtu nebo z jiných forem kapitálové 
účasti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Andrea Caroppo

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 
investic zaměřených na přechod od 
uhelných elektráren k plynovým 
elektrárnám, které jsou spojeny s nově 
vyvinutými skladovacími zařízeními pro 
zachycování uhlíku na místě, jež jsou 
schopna plně kompenzovat vlastní emise;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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 
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uhlím a zelenou energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 pevných fosilních paliv, kromě 
těch, která jsou používána jako součást 
projektů v oblasti čistých uhelných nebo 
vodíkových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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, kromě zemního 
plynu;

Or. en

Odůvodnění

Používání zemního plynu je v přechodném období důležité.

Pozměňovací návrh 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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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 pevných fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do projektů, které jsou v 
rozporu s normami bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování Unie se neposkytuje na 
činnosti související s těžbou nových 
fosilních paliv nebo produkcí rašeliny 
během trvání programu, včetně 
opětovného otevření dočasně vyřazených 
těžebních zařízení v regionu úrovně 
NUTS 2, kde se území nachází.
Členské státy však mohou zahrnout 
vnitrostátní financování těchto činností do 
příslušných investičních plánů, pokud to 
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vyžadují hlediska energetické bezpečnosti 
nebo národní bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu, 
přičemž jsou upřednostněny méně 
rozvinuté regiony v rámci politiky 
soudržnosti. Plánované zdroje mají podobu 
jednoho specifického programu či více 
specifických programů nebo jedné priority 
či více priorit v rámci programu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 366
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
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v rámci programu. v rámci programu, který spadá pod 
nařízení (EU) …/… [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Anne Sander

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu a v 
souladu s místními a regionálními 
strategiemi v oblasti zaměstnanosti a 
investic.

Or. fr

Pozměňovací návrh 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\1205199CS.docx 71/132 PE652.310v01-00

CS

vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu a 
odpovídá cílům Zelené dohody pro 
Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

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 

vypouští se
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trojnásobek této částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je nezbytné zajistit co největší doplňkovost mezi fondy EU, neměl by být přístup k FST 
podmíněn přiřazením jiných fondů soudržnosti, aby nebylo předjímáno použití a přidělení 
těchto prostředků. Tím, že bychom vyžadovali kombinaci přidělených prostředků z FST s 
prostředky na financování soudržnosti, bychom členským státům ukládali další podmínku, a 
vytvářeli tedy další zátěž.

Pozměňovací návrh 372
Stelios Kympouropoulos

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 

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
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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.

státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

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. Je třeba vyloučit převod finančních 
prostředků z EFRR a ESF+ do zdrojů FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Evelyn Regner

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 

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 
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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.

článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Odůvodnění

ESF+ je už tak příliš malý na financování svých úkolů, spolufinancování FST může mít 
významné negativní dopady na zranitelné skupiny, například nezaměstnané a skupiny s 
nízkými příjmy, projekty atd., které jsou financovány z ESF+.

Pozměňovací návrh 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. pt

Pozměňovací návrh 376
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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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 případných dalších zdrojů 
převedených členskými státy v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. it

Pozměňovací návrh 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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. Členské státy se mohou rozhodnout, 
že ji doplní svými zdroji z EFRR a ESF+. 
V takovém případě by tyto zdroje měly být 
zahrnuty do úrovně tematického zaměření 
EFRR a ESF+.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Jeroen Lenaers

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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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 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. Zdroje převedené z EFRR a ESF+ 
si zachovají své původní cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 zdrojů dobrovolně převedených v 
souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Celková částka zdrojů z EFRR a ESF+, 
které se členské státy rozhodnou převést 
na prioritu FST, nepřesáhne trojnásobek 
částky podpory získané z FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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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 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 polovině 
částky podpory z FST na tuto prioritu, 
avšak nepřesáhne trojnásobek této částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Způsobilé projekty financované z 
Fondu pro spravedlivou transformaci, 
které přispívají ke specifickému cíli 
uvedenému v článku 2, mohou získat až 
80 % příslušných nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Radan Kanev

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 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
místními a regionálními orgány dotčených 
území připraví v souladu se zásadou 
partnerství stanovenou v článku 6 
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více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

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

Povinné veřejné konzultace se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně místních komunit, příslušných 
odvětvových sdružení, univerzit a 
výzkumných ústavů atd. o obsahu 
územních plánů transformace, které mají 
předcházet přípravě návrhu.

__________________ __________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 1. Členské státy spolu s příslušnými 
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orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/2014 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.

orgány dotčených území, včetně místních 
a regionálních orgánů, připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/2014 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II a s 
ohledem na specifičnost území, jejich 
potřeb a v souladu se strategiemi 
ekonomického rozvoje území. 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.

__________________ __________________
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).

Or. fr

Pozměňovací návrh 384
Marianne Vind

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 

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

území odpovídajících úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Tato území jsou nejvíce 
postižena hospodářskými a sociálními 
dopady a dopady na trh práce 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby fosilních paliv, 
stejně jako v nepřímo ovlivněných 
odvětvích, jako jsou dodavatelé a 
poskytovatelé služeb, kteří jsou touto 
upadající výrobou silně postiženi, a 
využívání a nutnost transformace 
výrobních procesů průmyslových zařízení s 
nejvyšší intenzitou emisí skleníkových 
plynů.

__________________ __________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 

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 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané přizpůsobení pracovníků nebo 
ztráty pracovních míst v odvětví výroby a 
využívání fosilních paliv a nutnost 
transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů a v 
odvětví, 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území a sociálními 
partnery, jakož i 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 statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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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.

(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 trh práce 
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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

průmyslových a výrobních procesů.

__________________ __________________
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).

Or. pt

Pozměňovací návrh 388
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy v úzké spolupráci s 
příslušnými orgány dotčených území 
připraví jeden nebo více územních plánů 
spravedlivé transformace, které se vztahují 
na jedno či více dotčených území 
odpovídajících úrovni 2 nebo 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 2 nebo 
regiony úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 

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

statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

__________________ __________________
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).

Or. en
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Pozměňovací návrh 390
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

__________________ __________________
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).

Or. it

Pozměňovací návrh 391
Andrea Caroppo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na vypouští se
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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;

Or. it

Pozměňovací návrh 392
Radan Kanev

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 do roku 2050, včetně 
konkrétního data pro postupné vyřazování 
všech fosilních paliv a data pro zahájení 
postupného vyřazování uhlí před rokem 
2030, a přesný harmonogram klíčových 
etap transformace, které jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu, včetně 
milníků stanovených pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni v souladu s nejnovější 
verzí vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu;
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plánu v oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

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, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace; které 
zohledňují nejnovější verzi vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Andrea Caroppo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v nejnovější verzi 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu a proč by měla být podpořena z 
FST, v souladu s odstavcem 1;

Or. it

Pozměňovací návrh 396
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius
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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 a 
odvětví určena za nejvíce postižená 
procesem transformace popsaným v 
písmenu a) a proč by měla být podpořena z 
FST, v souladu s odstavcem 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Radan Kanev

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, se kterými se v 
souvislosti s transformací na plně 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku efektivně využívající 
zdroje a energii potýkají nejvíce postižená 
území, včetně dopadu na trh práce a 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu, a vedlejších 
přínosů této transformace, zejména pokud 
jde o zdraví a dobré životní podmínky, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
potenciálu vytváření pracovních míst, 
dalších sociálních důsledků, 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; 

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
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Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku do roku 
2050, s uvedením možného počtu 
dotčených pracovních míst a ztrát 
pracovních míst, potřeb v oblasti nových 
kompetencí, rozvojových potřeb a cílů, 
které mají být splněny do roku 2030, v 
souvislosti s postupným vyřazením 
činností závislých na fosilních energiích 
nebo ukončením činností s vysokými 
emisemi skleníkových plynů na těchto 
územích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 

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 pracovních míst, 
u nichž má dojít ke změně klasifikace, 
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 a potřebných pobídek pro 
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těchto územích; začínající podnikatele a udržení 
zaměstnání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 400
Anne Sander

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 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
podniků a zranitelných pracovníků, 
rozvojových potřeb a nových kompetencí 
spojených se zelenou ekonomikou a cílů, 
které mají být splněny do roku 2030, v 
souvislosti s transformací nebo ukončením 
činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů na těchto územích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 401
Marianne Vind

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 

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 



AM\1205199CS.docx 91/132 PE652.310v01-00

CS

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;

uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst a 
potenciálně vytvořených 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 a 
nepřímo ovlivněných průmyslových 
odvětvích na těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 a odvětví 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 a výzvami v oblasti 
energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c
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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 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
potenciálního vlivu na příjmy státu, 
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;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 
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 v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 405
Radan Kanev

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 plně 
obnovitelnou, oběhovou a klimaticky 
neutrální ekonomiku efektivně využívající 
zdroje a energii objevují v sociální, 
hospodářské a environmentální oblasti a 
na trhu práce, s podrobným seznamem 
plánovaných činností, jakož i vlivu na 
zachování, udržení a posílení stávajících 
místních lidských zdrojů a vzdělávacího a 
průmyslového potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Andrea Caroppo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány, jakož i s dalšími fondy 
Unie, jako je ESF+, EFRR a Světový fond 
životního prostředí, s cíli udržitelného 
rozvoje Organizace spojených národů a se 
zásadami definovanými v evropském pilíři 
sociálních práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 408
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
strategiemi a plány, s integrovanými 
vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu, Zelenou dohodou pro Evropu, 
evropským pilířem sociálních práv, 
referenčními hodnotami pro sledování 
podle evropského právního rámce pro 
klima a s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 

e) posouzení soudržnosti s ostatními 
národními, regionálními nebo územními 
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strategiemi a plány; strategiemi a plány, včetně strategií 
hospodářské a průmyslové obnovy pro 
pokračování výrobní činnosti a udržení 
nebo zvýšení úrovně zaměstnanosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 410
Anne Sander

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, 
meziregionálními, přeshraničními nebo 
územními strategiemi a plány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 411
Stelios Kympouropoulos

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) v případě potřeby posouzení 
soudržnosti s ostatními národními, 
regionálními nebo územními strategiemi a 
plány;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podrobný seznam různých 
konzultovaných partnerů a zúčastněných 
stran včetně sociálních partnerů 
zastupujících osoby žijící na dotčeném 
území, zejména pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Radan Kanev

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 mechanismů 
sestávajících z ujednání 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 a opatření přijatých 
k zajištění transparentnosti těchto řídicích 
mechanismů;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

sestávajících z ujednání o 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);

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Radan Kanev

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 
očekávaným přínosem z hlediska proměny 
výzev této transformace na příležitosti pro 
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region a obyvatele žijící v tomto regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu této transformace, pokud jde o 
vytvoření udržitelných a kvalitních 
pracovních míst, jakož i co se týče potřeb 
nových kompetencí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
sociálního a hospodářského dopadu a 
dopadu na energetickou bezpečnost a 
životní prostředí této transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Jeroen Lenaers

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) je-li podpora poskytována s cílem 
pomoci dotčeným pracovníkům 
přizpůsobit se novým pracovním 
příležitostem, jakož i poskytování pomoci 
uchazečům o zaměstnání při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
na trhu práce, je zvláštní pozornost 
věnována přeshraničnímu trhu práce v 
příhraničních regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Radan Kanev

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, orientační seznam těchto operací 
a podniků a odůvodnění nezbytnosti této 
podpory prostřednictvím analýzy 
nedostatků, z níž vyplývá, že bez investic 
by očekávaná zaměstnanost poklesla;

Or. it

Pozměňovací návrh 422
Radka Maxová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Andrea Caroppo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
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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;

plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, orientační seznam 
operací, které mají být podpořeny, a 
odůvodnění, že přispějí k dodržování 
příslušných referenčních hodnot 
zavedených pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES, a 
toho, aby nepoklesla zaměstnanost;

Or. it

Pozměňovací návrh 424
Radan Kanev

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 
plně 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius



PE652.310v01-00 102/132 AM\1205199CS.docx

CS

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 
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 a že splňují požadavky sociální 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Radka Maxová

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, 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;
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Or. en

Pozměňovací návrh 427
Radan Kanev

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 
orgány veřejné správy a veřejné agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu se všemi 
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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.

mezinárodními, unijními, vnitrostátními 
nebo regionálními cíli strategického 
plánování, pokud jde o ochranu životního 
prostředí a zmírňování změny klimatu, a s 
opatřeními na podporu důstojné 
zaměstnanosti, lepších mezd, investic do 
všeobecných a bezplatných veřejných 
služeb a komplexnějšího sociálního 
zabezpečení a reakcí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 430
Radan Kanev

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, Zelenou dohodou 
pro Evropu, evropským pilířem sociálních 
práv, evropským právním rámcem pro 
klima a s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Stelios Kympouropoulos

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) 

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

[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.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Radan Kanev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Územní plány spravedlivé 
transformace vylučují veškeré veřejné 
investice do infrastruktury fosilních paliv 
a nabízejí příležitost k dalšímu posílení 
místních ekonomik a krátkých 
ekonomických tras. 
Členské státy však mohou zahrnout 
vnitrostátní financování těchto činností do 
příslušných investičních plánů, pokud to 
vyžadují hlediska energetické bezpečnosti 
nebo národní bezpečnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Mechanismus podávání žádosti v 

mimořádné situaci
V případě, že události spojené s 
transformací na klimaticky neutrální 
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ekonomiku, které mají krátkodobé a 
nepříznivé dopady na pracovníky na 
jakémkoli území členského státu, může 
příslušný členský stát požádat o aktivaci 
mechanismu podávání žádosti v 
mimořádné situaci. Členský stát vysvětlí, 
proč je podpora činností z FST v souladu 
s čl. 4 odst. 2 přímo souvisejících s jeho 
specifickými cíli, jak je stanoveno v 
článku 2, odůvodněná s cílem zmírnit 
krátkodobé a nepříznivé dopady na 
pracovníky. Komise žádost posoudí, 
přičemž přihlíží k její naléhavosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Partnerství

1. V souladu s [článkem 6] nařízení (EU) 
…/… [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a s nařízením v přenesené 
pravomoci (EU) č. 240/2014 každý 
členský stát zajistí smysluplnou účast 
sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti a dalších 
příslušných organizací nebo organizací 
zastupujících zájmy jednotlivých skupin 
na plánování a provádění opatření 
podporovaných z FST. Tato smysluplná 
účast musí být inkluzivní a přístupná 
všem.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle 
čl. [14 odst. 2] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
Komisí schválena, cíle se nesmí měnit.

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je v souladu s článkem 10 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem změny 
přílohy III, aby bylo možné provést 
nezbytné úpravy seznamu ukazatelů, které 
mají být použity.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 437
Stelios Kympouropoulos

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 
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ochraně údajů, aniž jsou dotčena 
ustanovení nařízení (EU) …/… [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Finanční opravy

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo 
výsledků pro zdroje FST, může provést 
finanční opravy podle článku [98] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] snížením podpory z FST na 
dotčenou prioritu v poměru k dosaženým 
výsledkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo 
výsledků pro zdroje FST, může provést 

vypouští se
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finanční opravy podle článku [98] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] snížením podpory z FST na 
dotčenou prioritu v poměru k dosaženým 
výsledkům.

Or. it

Pozměňovací návrh 440
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo 
výsledků pro zdroje FST, může provést 
finanční opravy podle článku [98] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] snížením podpory z FST na 
dotčenou prioritu v poměru k dosaženým 
výsledkům.

Na základě posouzení zprávy o výkonnosti 
programu Komise případně provede 
finanční opravy v souladu s nařízením 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, měla by provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
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[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 75% cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 
odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od [datum vstupu tohoto 
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nařízení v platnost].
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.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 

vypouští se
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odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od [datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

Or. it

Pozměňovací návrh 445
Stelios Kympouropoulos

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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Andrea Caroppo

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 

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
3 odst. 3 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 
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pravomoci. pravomoci.

Or. it

Pozměňovací návrh 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Stelios Kympouropoulos

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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 449
Andrea Caroppo

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. Prováděcí akt přijatý podle čl. 3 
odst. 3 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 450
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Členským státům je určeno přechodné 
období do … [jeden rok ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost] na přípravu a 
přijetí územních plánů spravedlivé 
transformace. Všechny členské státy jsou 
v průběhu přechodného období plně 
způsobilé čerpat podporu podle tohoto 
nařízení, kterou Komise nebude brát při 
rozhodování o zrušení či ztráty nároku na 
podporu v úvahu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se finanční krytí 
určuje tímto způsobem:

Pro každý členský stát se finanční krytí 
určuje tímto způsobem:

I. částka 6,5 miliardy EUR z prostředků 
FST se mezi členské státy rozdělí 
následovně:

Or. en

Odůvodnění

Celková částka prostředků z FST ve výši 6,5 miliardy EUR by měla být rozdělena na základě 
metody výpočtu navržené Komisí. Zbývající 1 miliarda EUR by však měla být určena pro 
členské státy, které v předstihu – tj. do roku 2017 – dosáhly významného snížení svých emisí 
skleníkových plynů alespoň o 30 % a tím splnily 20% cíl EU 2020 na 150 %.

Pozměňovací návrh 452
Sandra Pereira

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení, dopravy, budov, 
změněného využívání půdy a dalších 
nezanedbatelných zdrojů v regionech 
úrovně NUTS 2 a úrovně NUTS 3, v nichž 
uhlíková náročnost, definovaná jako poměr 
emisí skleníkových plynů z výše 
uvedených zdrojů ohlašovaných členskými 
státy v souladu s článkem 7 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
166/20061 k HDP dotčeného regionu, 
převyšuje dvojnásobně průměr EU-27. 
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překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

Pokud tato úroveň v daném členském státě 
není v žádném regionu úrovně NUTS 2 a 
úrovně NUTS 3 překročena, použijí se 
emise skleníkových plynů z průmyslových 
zařízení v regionu úrovně NUTS 2 a 
úrovně NUTS 3 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 39 %);

__________________ __________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. pt

Pozměňovací návrh 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 27 %);

__________________ __________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
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přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 3, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 3 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 3 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

__________________ __________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Údaje v příloze I je třeba shromažďovat co nejpřesněji. Měli bychom proto ponechat odkazy 
na oblast NUTS 3, a nikoli NUTS 2, neboť by se tak mohlo stát, že některé regiony by byly 
odškodněny spolu s jinými. Vzhledem k omezenému rozpočtu bychom se měli snažit 
postupovat co nejpřesněji.
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Pozměňovací návrh 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 3, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 3 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 3 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

__________________ __________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu jako podíl celkového počtu 
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pracovníků v průmyslu v každém regionu 
(koeficient 33 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu a v dalších odvětvích, která 
prochází přeměnou (koeficient 25 %),

Or. pt

Pozměňovací návrh 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu (koeficient 45 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 461
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu (koeficient 20 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 462
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) pozměňovací návrh va) rychlost, 
ke které se členské státy zavázaly při 
snižování emisí skleníkových plynů z 
černého uhlí nebo lignitu, jak je uvedeno 
v příslušných vnitrostátních plánech v 
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oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 
(koeficient 5 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zaměstnanost v odvětvích v 
regionech úrovně NUTS 2 zohledněných 
pro účely bodu i) (koeficient 25 %);

iii) zaměstnanost a uchazeči o 
zaměstnání, kteří jsou nebo dříve byli 
zaměstnáni v oblastech činnosti, jež čelí 
vážným sociálně-ekonomickým výzvám 
vyplývajícím z procesu transformace v 
odvětvích v regionech úrovně NUTS 3 
zohledněných pro účely bodu i) (koeficient 
25 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zaměstnanost v odvětvích v 
regionech úrovně NUTS 2 zohledněných 
pro účely bodu i) (koeficient 25 %);

iii) zaměstnanost v odvětvích v 
regionech úrovně NUTS 2 zohledněných 
pro účely bodu i) (koeficient 27 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zaměstnanost v odvětvích v 
regionech úrovně NUTS 2 zohledněných 
pro účely bodu i) (koeficient 25 %);

iii) nezaměstnanost v regionech 
úrovně NUTS 2 zohledněných pro účely 
bodu i) (koeficient 25 %);

Or. pt

Pozměňovací návrh 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod i i i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) podíl regionů úrovně NUTS 2, 
které jsou považovány za méně rozvinuté 
pro účely politiky soudržnosti (koeficient 
10 %),

Or. pt

Pozměňovací návrh 467
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) rychlost, ke které se členské státy 
zavázaly při snižování emisí skleníkových 
plynů z černého uhlí nebo lignitu, jak je 
uvedeno v příslušných plánech v oblasti 
energetiky a klimatu do roku 2030 
(koeficient 6 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b

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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b

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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

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 2 miliardy EUR, 
případně 5 miliard EUR pro členský stát, 
který může prostřednictvím jasných 
ukazatelů prokázat, že má větší podíl 
zranitelných regionů, v nichž by přechod 
na energetickou politiku udržitelnou z 
hlediska životního prostředí vytvářel 
významná sociálně-ekonomická rizika 
přesahující medián v jiných členských 
státech. Částky přesahující 2 miliardy EUR 
na členský stát, případně 5 miliard EUR v 
případě členského státu, který byl závažně 
postižen, se přerozdělí úměrně k přídělům 
všech ostatních členských států. Podíly 
členských států jsou odpovídajícím 
způsobem přepočítány;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b

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 27 % jistiny uvedené v 
čl. odst. 2. Částky přesahující 27 % na 
členský stát se přerozdělí úměrně k 
přídělům všech ostatních členských států. 
Podíly členských států jsou odpovídajícím 
způsobem přepočítány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 472
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b

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 20 % zdrojů fondu, jak 
je definováno v čl. 2 odst. 2. Vyšší částky 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Or. it

Pozměňovací návrh 473
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíly členských států vyplývající z 
použití písmene b) jsou upraveny negativně 
nebo pozitivně o koeficient ve výši 
1,5násobku rozdílu, o který je HND na 
obyvatele daného členského státu (měřený 
paritou kupní síly) za období 2015–2017 
vyšší nebo nižší než průměrný HND na 
obyvatele členských států EU-27 (průměr 
vyjádřený jako 100 %).

c) podíly členských států vyplývající z 
použití písmene b) jsou upraveny negativně 
nebo pozitivně o koeficient ve výši 
1,5násobku rozdílu, o který je poslední 
HND na obyvatele daného členského státu 
(měřený paritou kupní síly) vyšší nebo 
nižší než průměrný HND na obyvatele 
členských států EU-27 (průměr vyjádřený 
jako 100 %).

Or. it

Pozměňovací návrh 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Tato úprava se neuplatní na členské státy, 
jejichž příděl byl omezen v souladu s 
písmenem b);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato úprava se neuplatní na členské státy, 
jejichž příděl byl omezen v souladu s 
písmenem b);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částky k zajištění minimální intenzity 
podpory jsou odečteny úměrně od přídělů 
všech ostatních členských států, s výjimkou 
těch, jejichž příděl byl omezen v souladu s 
písmenem b).

Částky k zajištění minimální intenzity 
podpory jsou odečteny úměrně od přídělů 
všech ostatních členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Stelios Kympouropoulos
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Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) obyvatelé ostrovních nebo 
horských oblastí závislých na autonomní 
produkci elektřiny dieselovými nebo 
benzinovými generátory (koeficient 2 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

II. Zbývající 1 miliarda EUR z prostředků 
FST by měla být využita na kompenzace 
členským státům, které do roku 2017 
dosáhly alespoň 30 % hrubého snížení 
emisí skleníkových plynů v porovnání s 
vnitrostátními hodnotami emisí v roce 
1990, čímž naplnily cíl EU v oblasti 
snižování emisí do roku 2020 alespoň na 
150 %. Tato 1 miliarda EUR se rozdělí 
mezi členské státy na základě podílu jejich 
hrubých emisí skleníkových plynů v roce 
2017.

Or. en

Odůvodnění

The proposal of the Commission does not take into account previous emission reduction 
efforts, thus allocating a lower share of the resources to early achiever Member States. At the 
same time, it favours Member States that have not demonstrated such achievements. By 
introducing a compensation mechanism, the current amendment aims at rebalancing this 
rather unjust feature of the proposal. The compensation mechanism would provide additional 
resources for nine Member States, out of which eight are amongst the poorest ones in the EU. 
It needs to be noted that, under the current amendment, Poland’s allocation would be 
maintained at the maximum amount of 2 billion EUR, in accordance with Annex I - 
paragraph 1 - point (b).
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Pozměňovací návrh 479
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. a) vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh  480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. a) – bod 1.1

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Andrea Caroppo

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. b) Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. b)

1.2 Určení území, u nichž se očekává, že 
budou nejvíce dotčena, a odůvodnění této 
volby s odpovídajícím odhadem 
hospodářských dopadů a dopadů na 
zaměstnanost na základě nejnovější verze 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 482
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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 a komunit, 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

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner
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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, včetně 
sociálních podmínek dotčených místních 
komunit a pracovníků, se zvláštní 
pozorností věnovanou dlouhodobé 
nezaměstnanosti, chudobě pracujících a 
osobám ucházejícím se o první 
zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh  485
Radka Maxová

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. h) a odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i) – 
tabulky

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. h) vypouští se
Vyplnit pouze v případě, pokud jsou 
podporovány produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků:
– 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
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i)
Vyplnit pouze v případě, že 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 nad 
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rámec příslušných referenčních hodnot 
používaných pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES a že 
jsou nezbytné k ochraně významného 
počtu pracovních míst

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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,

– Způsob zapojení partnerů v souladu 
s evropským kodexem chování pro 
partnerskou spolupráci v rámci 
evropských strukturálních a investičních 
fondů (CDR 240/2014), včetně nevládních 
organizací, odborů a dalších 
zúčastněných stran, do přípravy, 
provádění, sledování a hodnocení 
územních plánů spravedlivé transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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).

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner
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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)

Or. en


