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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) je prvním pilířem mechanismu pro spravedlivou 
transformaci a je považován za nutnou podmínku úspěšného přechodu na klimaticky neutrální 
hospodářství. Komise hodlá zajistit, aby „nikdo nebyl opomenut“, nicméně návrh FST tento 
příslib nenaplňuje. 

Zaprvé, velikost FST v objemu 7,5 miliard EUR zdaleka neodpovídá očekávaným potřebám, 
jež se do roku 2050 v některých členských státech odhadují na stovky miliard EUR. Proto se 
domnívám, že na zvýšení objemu fondu FST je třeba vyčlenit další finanční prostředky, o 
čemž je nutné diskutovat během probíhajících jednání o příštím víceletém finančním rámci.  

Zadruhé, Komise navrhuje doplnit chybějící prostředky povinným převodem z EFRR a ESF+. 
Podle mého názoru se tímto způsobem odeberou finanční prostředky pro další důležité cíle a 
takovýto převod by měl být prováděn pouze na dobrovolném základě a z rozhodnutí 
členských států, které mohou nejlépe posoudit své vlastní investiční potřeby.

Zatřetí, priority FST v oblasti výdajů je třeba změnit tak, aby se maximalizoval jeho dopad. 
Přechod EU na nízkouhlíkové hospodářství v prvé řadě a nejvíce zasáhne regiony EU závislé 
na uhlí a lignitu. Z tohoto důvodu by měla být značná část zdrojů FST investována do těch 
členských států a regionů, které jsou stále z velké míry, ne-li zcela, závislé na uhlí a lignitu a 
v nichž hospodářské a sociální dopady takovéto změny v zájmu udržitelnosti budou 
nejcitelnější.  

S cílem usnadnit transformaci související s klimatem v členských státech by:

– měly být povoleny investice v oblasti plynu, pokud vedou k významnému snížení 
emisí, neboť zemní plyn by měl být považován za jeden ze zdrojů této transformace;

– neměly být diskriminovány velké společnosti, neboť mohou provádět investice většího 
rozsahu,  a samozřejmě by také měly být podporovány  malé a střední podniky (MSP) a nové 
podniky; a 

– měly být podporovány nové technologie, pokud jsou natolik vyspělé, že mohou být 
využity k tomu, aby FST v krátkodobém horizontu přinesl skutečné změny. 

Vzhledem k současné politické situaci, včetně toho, že je pravděpodobné, že se v důsledku 
koronavirové krize sníží investiční kapacita, jsem přesvědčen, že hrozí, že EU nebude 
schopna do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 175 třetí 
pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 175 třetí 
pododstavec a čl. 322 odst. 1 písm. a) této 
smlouvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Právní rámec upravující politiku 
soudržnosti Unie na období 2021–2027 
přispívá v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem k plnění závazků Unie 
při provádění Pařížské dohody, a zejména 
cíle stanoveného v článku 2 této dohody, a 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, 
neboť soustředí finanční prostředky Unie 
na environmentálně a sociálně udržitelné 
cíle. Toto nařízení provádí jednu z priorit 
stanovených ve sdělení o Zelené dohodě 
pro Evropu (dále jen „Zelená dohoda pro 
Evropu“)11 a je součástí investičního plánu 
pro udržitelnou Evropu12, na jehož základě 
se v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci v kontextu politiky 
soudržnosti poskytuje účelové financování 
s cílem podpořit území Unie a jejich 
obyvatele, zvláště ty nejohroženější, při 
řešení hospodářských a sociálních 
problémů spojených s transformací na 
klimaticky neutrální, environmentálně 
udržitelné a oběhové hospodářství účinně 
využívající energii a zdroje nejpozději do 
roku 2050, v němž jsou veškeré zbývající 
emise skleníkových plynů kompenzovány 
odpovídajícími absorpcemi a ve kterém se 
chrání a posiluje přírodní kapitál Unie a 
celkové fyzické a duševní zdraví občanů.

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální environmentálně udržitelné a 
oběhové hospodářství účinně využívající 
energii a zdroje je jedním z 
nejdůležitějších politických cílů Unie a 
vyžádá si značné dodatečné investice. Dne 
12. prosince 2019 schválila Evropská rada 
cíl dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie, který má přispět k plnění 
cílů Pařížské dohody. Opatření k boji proti 
změně klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí sice přinesou v 
dlouhodobém horizontu obecný prospěch, 
ovšem ve střednědobém horizontu 
znamenají příležitosti a výzvy pro 
všechny, protože ne všechny osoby, 
regiony a členské státy začínají s 
transformací ze stejné výchozí pozice a 
nemají stejnou schopnost reagovat. 
Některé jsou pokročilejší než jiné a 
transformace s sebou přináší větší sociální 
a hospodářské dopady na ty regiony, které 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
zejména na uhlí, lignitu, rašelině a ropné 
břidlici, nebo na odvětvích s vysokými 
emisemi skleníkových plynů. Tato situace 
s sebou přináší nejen riziko, že rychlost 
transformace bude při realizaci 
klimatických opatření v Unii odlišná, ale 
také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí se zaměřovat na lidi, musí být 
spravedlivá, inkluzivní a sociálně přijatelná 
pro všechny, snižovat nerovnosti a nikoho 
neopomíjet. Proto musí Unie i členské 
státy od samého počátku brát v úvahu 
hospodářské, environmentální a sociální 
dopady transformace a využít všechny 
možné nástroje k prevenci nepříznivých 
důsledků a k jejich zmírnění v případě, 
kdy se jim zabránit nedá, a vytvořit nové 
příležitosti pro území a obyvatele, jež 
transformace postihne nejvíce. V tomto 
ohledu hraje významnou úlohu rozpočet 
Unie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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



AD\1208754CS.docx 7/39 PE650.356v04-00

CS

ve výrobě.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) S ohledem na současné 
hospodářské a sociální důsledky 
pandemie COVID-19 v členských státech 
je zásadně důležité posílit nástroje politiky 
soudržnosti a učinit rozpočet EU 
pružnější. Členské státy musí mít volnost k 
tomu, převádět prostředky mezi fondy, 
výdajovými položkami a prioritami podle 
svých hospodářských a sociálních potřeb 
bez ohledu na tematické zaměření a 
makroekonomickou nebo politickou 
podmíněnost EU.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, měl by mechanismus 
pro spravedlivou transformaci doplňovat 
ostatní opatření příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027. 
Sloučením rozpočtových výdajů Unie na 
klimatické, environmentální, hospodářské 
a sociální cíle na regionální úrovni by měl 
tento mechanismus podporovat území a 
jejich obyvatele při řešení sociálních, 
environmentálních a hospodářských 
dopadů transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě, a to i s ohledem na 
důsledky krize COVID-19.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je podporovat opatření 
zaměřená na spravedlivý a úspěšný 
přechod na klimaticky neutrální 
ekonomiku a zabránit nepříznivým 
účinkům  klimatické a environmentální 
transformace nebo tyto účinky zmírnit v 
případě, kdy se jim nedá zabránit, tím, že 
podpoří nejvíce postižené osoby a území, 
zejména přímo dotčené pracovníky, a 
poskytne jim nové příležitosti. V souladu 
se specifickým cílem FST by opatření 
podporovaná z FST měla přímo přispět k 
usnadňování transformace a zmírňování 
jejího dopadu, a to vytvářením nových 
udržitelných pracovních míst, 
zmírňováním negativních dopadů na 
zaměstnanost a nepříznivých sociálních 
důsledků, které by mohly vést k odlivu 
obyvatel z dotčených regionů, a 
financováním diverzifikace a modernizace 
místního hospodářství prostřednictvím 
přímé podpory poskytované 
environmentálně a sociálně udržitelné 
činnosti. To se odráží ve specifickém cíli 
FST, který je stanoven na stejné úrovni a 
uveden spolu s cíli politiky stanovenými v 
článku [4] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Velikost FST by měla odpovídat 
potřebám spojeným se spravedlivou 
klimatickou a environmentální 
transformací. Financování by mělo být 
poskytováno všem členským státům na 
podporu jejich transformace, přičemž by 
měl být zvláštní důraz kladen na území, 
kde se stále těží uhlí nebo kde po 
postupném ukončení těžby dochází k 
významným strukturálním změnám.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a 
ambicióznějším cílům Unie navrženým v 
Zelené dohodě pro Evropu, by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu a k urychlení transformace na 
klimaticky neutrální hospodářství 
nejpozději do roku 2050. Zdroje z 
finančního krytí FST budou doplňkové a 
budou prováděny nad rámec investic, které 
jsou zapotřebí k dosažení celkového cíle 
vynaložit 40 % výdajů z rozpočtu Unie na 
realizaci klimatických cílů. Pokud se tak 
členské státy rozhodnou, přispějí k 
dosažení tohoto cíle zdroje převedené z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a Evropského sociálního fondu 
plus (ESF+).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Jen samotné prostředky z FST 
nedokážou zajistit přechod na klimatickou 
neutralitu. Vedle tohoto fondu nabídnou 
dodatečný soubor opatření a možnosti 
financování další dva pilíře mechanismu 
pro spravedlivou transformaci, a to s 
cílem usnadnit a urychlit transformaci 
nejvíce postižených regionů. Zvláštní 
režim pro spravedlivou transformaci v 
rámci programu InvestEU přiláká 
soukromé investice, které budou ku 
prospěchu regionů procházejících 
transformací a pomohou jejich 
hospodářství s nalezením nových zdrojů 
růstu, jako jsou projekty dekarbonizace a 
hospodářské diverzifikace regionů a 
projekty v oblasti energetiky, dopravy a 
sociální infrastruktury. Úvěrový nástroj 
pro veřejný sektor zřízený s Evropskou 
investiční bankou, který je podpořen z 
rozpočtu EU, se bude používat k 
poskytování zvýhodněných úvěrů pro 
veřejný sektor, např. k investicím do 
energetiky a dopravní infrastruktury, do 
budování sítí dálkového vytápění a do 
renovace nebo izolace budov.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Ke spravedlivé transformaci patří i 
podpora těch, kteří jsou změnou klimatu 
postiženi nejvíce. Změna klimatu bude mít 
neúměrný dopad na některé regiony a 
společenství, které je nutné v duchu 
evropské solidarity zachovat.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST by měly doplňovat 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti, aniž by byly v rozporu s 
dalšími cíli politiky soudržnosti a příděly 
finančních prostředků na dosahování 
dalších cílů v rámci EFRR a ESF+.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Klimatická a environmentální 
transformace je výzvou pro všechny 
členské státy, ale z dlouhodobého hlediska 
zároveň přinese nové příležitosti. Bude 
obzvláště náročná pro ty členské státy, jež 
jsou silně závislé na pevných fosilních 
palivech, ale také na průmyslových 
činnostech náročných na emise 
skleníkových plynů. Tyto činnosti bude 
třeba v důsledku transformace na 
klimatickou neutralitu postupně ukončit 
nebo přizpůsobit a zároveň zajistit 
bezpečnost dodávek cenově dostupné, 
bezpečné a udržitelné energie. Proto by 
měl být FST otevřený všem členským 
státům, ale při rozdělování jeho finančních 
prostředků by mělo být zohledněno, zda 
jsou členské státy schopny nezbytné 
investice pro transformaci na klimatickou 
neutralitu financovat.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

přiměřený finanční rámec, měla by Komise 
na základě objektivních kritérií a jasných 
podmínek stanovit roční rozpis dostupných 
přídělů podle jednotlivých členských států 
v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 
růst.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
komunity, pracovníky, místní ekonomiky a 
jsou ze střednědobého až dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody pro Evropu 
a evropského pilíře sociálních práv. 
Financované projekty by měly přispívat k 
transformaci na klimaticky neutrální a 
environmentálně udržitelné oběhové 
hospodářství účinně využívající energii a 
zdroje. Nárok na podporu by měly mít 
investice do přechodných zdrojů energie, 
např. do zemního plynu, pokud vedou 
k podstatnému omezení emisí 
skleníkových plynů a umožňují používání 
plynu coby obnovitelné a udržitelné 
alternativy. Kromě toho by měly být v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/85212a, 
pokud členský stát v územním plánu 
spravedlivé transformace nezdůvodní 
potřebu jejich podpory a jejich soulad s 
cílem klimatické neutrality EU. V 
upadajících odvětvích, jako je výroba 
energie založená na uhlí, lignitu, rašelině a 
ropné břidlici nebo těžební činnosti spojené 
s těmito pevnými fosilní palivy, by měla 
být podpora vázána na postupné 
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a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

ukončování činnosti v časovém rámci, 
který bude odpovídat povinnostem Unie 
vyplývajícím z Pařížské dohody, a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s cíli EU v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a klimatickou 
neutralitou EU do roku 205013 
podporovány nové činnosti zaváděním 
nových technologií, nových postupů nebo 
produktů, které povedou k výraznému 
snížení emisí a zároveň zachovají a zlepší 
zaměstnanost a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována boji proti 
energetické chudobě, činnostem, které 
podporují zavádění vyspělých a 
udržitelných technologií, včetně 
technologií založených na umělé 
inteligenci, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření 
pomohou zmírnit negativní vedlejší 
účinky klimatické a environmentální 
transformace a přispějí k výraznému 
snížení emisí skleníkových plynů a 
využívání přírodních zdrojů. K dosažení 
cíle klimatické neutrality do roku 2050 
jsou nezbytné investice do oběhového 
hospodářství založeného na udržitelných 
zdrojích a biotechnologiích a do obnovy 
poškozených ekosystémů. Takové 
investice jsou drahé a nárok na jejich 
podporu by měly mít všechny členské státy 
bez ohledu na svou finanční kapacitu. 

_________________ _________________
12a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 
22.6.2020, s. 13).

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

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

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

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) FST by měl podporovat činnosti a 
zavádění technologií, jež jsou dlouhodobě 
udržitelné a po svém úvodním rozšíření 
nejsou pro svůj provoz závislé na 
subvencích. Podporované činnosti by 
neměly bránit rozvoji a zavádění 
nízkouhlíkových alternativ nebo vést k 
ustrnutí aktiv škodlivých pro cíle 
klimatické neutrality a ochrany životního 
prostředí s ohledem na jejich životní 
cyklus.

Odůvodnění

Sladění s taxonomií EU pro udržitelné financování dohodnutou mezi třemi orgány EU 
usnadní vzájemnou provázanost politik, včetně politiky klimatu a životního prostředí, s 
rozpočtovými výdaji EU. Taxonomie EU poskytuje základní referenční rámec pro posouzení, 
zda jsou investice udržitelné. FST nepodpoří činnosti, jež by byly v rozporu s cíli Zelené 
dohody v oblasti klimatu a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) V zájmu ochrany osob, které 
jsou klimatickou a environmentální 
transformací zasaženy nejvíce, by měl 
FST podporovat také zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikaci dotčených pracovníků, 
jakož i osoby samostatně výdělečně činné 
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příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce.

a nezaměstnané, s cílem pomoci jim 
připravit se na nové příležitosti, jakož i 
poskytovat aktivní a personalizovanou 
pomoc všem kategoriím uchazečů o 
zaměstnání při hledání zaměstnání, zajistit 
jejich aktivní začleňování do společnosti a 
zároveň dodržovat rovnost žen a mužů a 
usilovat o dosažení genderové vyváženosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) FST hraje důležitou roli při 
zmírňování sociálních důsledků nad 
rámec hospodářství a neměl by být 
pouhým obchodním investičním 
nástrojem. Transformace na klimatickou 
neutralitu může klást nároky na postižené 
regiony a obyvatele, kteří tam žijí. Hrozí 
nejen ztráta pracovních míst, ale také 
ztráta místních daní z příjmu nebo 
migrace pracovníků, v jejímž důsledku 
budou na místě zůstávat mladí a starší lidé 
a dojde případně i k rušení některých 
služeb, zejména pro horníky. Investice do 
sociální infrastruktury s cílem zajistit 
vysokou úroveň služeb pro obyvatele 
postižených oblastí a vyvážit ztrátu služeb 
je proto klíčovou součástí zajištění 
sociálně spravedlivé transformace, která 
nikoho neopomíjí. FST by měl zejména 
přijmout opatření, aby zabránil recesi a 
zajistil, aby místní obyvatelstvo změnu 
přijalo a došlo ke zlepšení služeb 
poskytovaných v místní komunitě i 
infrastruktury, pokud jde o zdravotní 
služby, sociální služby a místní 
demokracii.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pravidla Unie v oblasti státní 
podpory musí být pružná, pokud mají 
způsobilé oblasti v procesu transformace 
přilákat soukromé investice. Při návrhu 
nových pokynů by Komise proto měla 
zohledňovat problémy strukturálních 
změn v dotčených oblastech tak, aby těmto 
oblastem zajistila dostatečnou pružnost k 
tomu, aby své projekty realizovaly 
sociálně a ekonomicky proveditelným 
způsobem.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Podpora produktivních investic do 
jiných než malých a středních podniků 
prostřednictvím FST by neměla být 
omezena na oblasti způsobilé pro státní 
podporu na základě platných pravidel 
státní podpory v souladu s čl. 107 odst. 3 
písm. a) a c) SFEU. Pravidla státní 
podpory by naopak měla umožnit všem 
regionům, které jsou příjemci pomoci 
prostřednictvím FST, účinně řešit hrozbu 
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ztráty pracovních míst v rané fázi. To by 
mělo být zajištěno také náležitou úpravou 
obecného nařízení (EU) č. 651/20141a.
________________
1a 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).

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Oblasti nejvíce zasažené 
transformací na klimaticky neutrální 
ekonomiku by měly mít možnost co 
nejdříve aktivně řešit s tím spojené 
strukturální změny. To vyžaduje úpravy 
vnitrostátních právních předpisů pro 
státní podporu, např. prostřednictvím 
nových pokynů Komise na základě čl. 107 
odst. 3 písm. b) nebo c) SFEU, aby bylo 
zajištěno, že podpora bude podle platných 
pravidel povolena bez ohledu na status 
oblastí, kterým se pomáhá.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 

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

soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] mohou být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Přidělování finančních prostředků 
z fondu FST by mělo být podmíněno tím, 
že členské státy potvrdí a prokáží svůj 
závazek dosáhnout do roku 2050 unijní cíl 
klimatické neutrality a přijmou 
dlouhodobou strategii, která je v souladu s 
Pařížskou dohodou a jejím teplotním 
cílem. Pokud členský stát tyto podmínky 
nesplní, mělo by se pozastavit vyplácení  
50 % jeho ročního přídělu do doby, než 
dotčený členský stát nepotvrdí a 
neprokáže svůj závazek k dosažení těchto 
cílů.

Pozměňovací návrh 27

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 

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace je třeba určit nejvíce 
postižené obyvatele a nejvíce postižená 
území, na něž by se měla soustředit 
podpora z FST, a popsat 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 v 
harmonogramu odpovídajícím závazkům, 
které Unie přijala v rámci Pařížské 
dohody. 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, příležitostech a 
investičních potřebách těchto území a 
stanovit typ potřebných operací takovým 
způsobem, aby byl zajištěn soudržný 
rozvoj hospodářských činností, jež budou 
odolné vůči změně klimatu a 
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transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

environmentálně udržitelné a 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. Pro hodnocení 
investic členských států lze použít 
investiční oblasti a priority stanovené 
Komisí v příloze D zpráv o jednotlivých 
zemích v rámci evropského semestru za 
rok 2020.

Pozměňovací návrh 28

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 
obyvatele a území potýkající se s 
hospodářskou a sociální transformací při 
přechodu na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou oběhovou 
ekonomiku, která je v plné míře založena 
na energii z obnovitelných zdrojů a s 
vysokou účinností využívá zdroje a 
energii, nemůže být uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států. Je to na jedné 
straně způsobeno zejména rozdíly v úrovni 
rozvoje různých území a specifickými 
výzvami nejvíce znevýhodněných obyvatel 
a 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 
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pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 29

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 obyvatele v 
regionech, kteří se z důvodu zvláštností 
jednotlivých členských států potýkají s 
různými závažnými sociálně-
ekonomickými problémy při procesu, jímž 
se má Unie nejpozději do roku 2050 
transformovat na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou oběhovou 
ekonomiku účinně využívající energii a 
zdroje a v jehož rámci se má dosáhnout 
unijního cíle snížení emisí skleníkových 
plynů stanoveného pro rok 2030.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2

Specifický cíl Specifický cíl

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“, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Z prostředků FST se financuje 
zvládání sociálního, socio-ekonomického 
a environmentálního dopadu 
transformace v postižených regionech ve 
všech členských státech.

Pozměňovací návrh 32

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

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Přístup k finančním prostředkům z 
FST je podmíněn tím, že se členské státy 
ve svých plánech spravedlivé 
transformace zaváží a prokážou 
odhodlání splnit unijní cíl klimatické 
neutrality, jíž má být dosaženo nejpozději 
do roku 2050, a také přijetím dlouhodobé 
strategie uvedené v článku 15 nařízení 
(EU) 2018/1999 Evropského parlamentu 
a Rady1a v souladu s Pařížskou dohodou.
Pokud členský stát nesplní podmínky 
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stanovené v prvním pododstavci, sníží se 
jeho roční příděly až do splnění těchto 
podmínek o 50 %.
Přezkumem v polovině období uvedený v 
čl. 7 odst. 4 se posoudí, zda podmínky 
stanovené v tomto odstavci jsou 
dostatečné k tomu, aby proběhla 
bezproblémová energetická transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku, jak je 
uvedeno v čl. 1 odst. 1. Komise případně 
přijme legislativní návrh na změnu tohoto 
odstavce.
_________________
1aNařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 
2018 o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 34

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] mohou dodatečné zdroje 
uvedené v odstavci 2, které byly FST 
přiděleny v rozpočtu Unie nebo poskytnuty 
z jiných zdrojů, získat doplňkovou podporu 
z EFRR nebo ESF+ v rámci limitů 
stanovených v čl. 6 odst. 2.

Pozměňovací návrh 35
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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:

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

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

a) produktivní a udržitelné investice 
do podniků, zejména do mikropodniků, 
malých a středních podniků a začínajících 
podniků, a to především v odvětvích 
nutných pro spravedlivou transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku, jak je 
uvedeno v čl. 1 odst. 1;

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

b) investice do zakládání podniků se 
zvláštním důrazem na MSP a začínající 
podniky, které přispívají k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů;

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

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií 
ve veřejném nebo soukromém sektoru 
zajišťujících výrazné snížení emisí 
skleníkových plynů a výrazně nižší 
využívání zdrojů a energie;

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, 
bezpečnou a udržitelnou energii, do 
snižování emisí skleníkových plynů, 
účinného využívání zdrojů a energetické 
účinnosti (a to i v oblasti dálkového 
vytápění) a energie z obnovitelných zdrojů; 
investice do technologií pro ukládání 
energie a energetických sítí, jako jsou 
inteligentní sítě a supersítě;
da) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním zemního plynu za 
předpokladu, že je využíván jako 
překlenovací technologie nahrazující 
černé nebo hnědé uhlí, rašelinu či ropnou 
břidlici a prokazatelně přináší významné 
snížení emisí skleníkových plynů a v 
pozdější fázi umožní využití plynu z 
obnovitelných zdrojů. Tyto investice by 
měly být v souladu s kritérii stanovenými v 
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nařízení (EU) 2020/852, pokud členský 
stát v územním plánu spravedlivé 
transformace řádně neodůvodní nutnost 
podpořit operaci, která těmto kritériím 
neodpovídá, a neprokáže soulad takové 
investice s přechodem na klimatickou 
neutralitu do roku 2050;
db) cílená opatření zvyšující 
energetickou účinnost při renovaci s cílem 
řešit energetickou chudobu a špatné 
podmínky bydlení;
(dc) investice zaměřené na podporu 
přechodu na udržitelnější druhy mobility;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení a komunikačních 
technologií, které umožňují rozvoj odezvy 
na straně poptávky, s přihlédnutím k 
potřebě výrazně snížit využívání zdrojů a 
energie;

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 a obnovy 
poškozených ekosystémů při současném 
zajištění dodržování zásady „znečišťovatel 
platí“;

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

g) investice do zavedení a posílení 
oběhového hospodářství využívajícího 
energii a zdroje udržitelných způsobem, 
včetně bioekonomiky, mimo jiné 
předcházením vzniku odpadů, jejich 
snižováním, účinným využíváním zdrojů, 
opětovným používáním a recyklací;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání, včetně osob samostatně 
výdělečně činných, s cílem překlenout 
nedostatek dovedností nezbytných pro 
spravedlivou transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku, jak je uvedeno v 
čl. 1 odst. 1;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání v souladu se zásadou 
rovnosti žen a mužů a při zajištění 
genderové vyváženosti tam, kde je to 
možné;
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j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání v souladu se zásadou rovnosti 
žen a mužů a při zajištění genderové 
vyváženosti tam, kde je to možné;

k) technická pomoc. k) technickou pomoc, včetně 
inkubátorů na místní a celostátní úrovni a 
„projektových jeslí“ spojujících investory 
a realizátory projektů.

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 
a nevedou k přesunu pracovních míst, 
kapitálu a výrobních procesů z jednoho 
členského státu do druhého.

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 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, vedou k zásadnímu snížení 
emisí skleníkových plynů pod referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES, nezpůsobují závislost na 
fosilních palivech a jsou nezbytné pro 
ochranu významného množství 
pracovních míst v dotčeném regionu. 
Příjemci podpory z FST neobdrží pro 
daný projekt žádné další finanční 
prostředky z jiných fondů podle směrnice 
2003/87/ES.
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Pozměňovací návrh 36

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 nebo jejich výstavbu či jakékoli 
činnosti spojené s odvětvím jaderné 
energetiky;

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Pro hospodářství, která jsou silně závislá na uhlí, je zemní plyn důležitou dočasnou možností 
usnadňující přechod na čisté a udržitelné zdroje energie. . Tyto investice však musí 
prokazatelně vést ke značnému snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice do zařízení pro 
zpracování zbytkového odpadu;

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ea) produktivní investice do podniků 
jiných než MSP, které mají za následek 
přesun pracovních míst, kapitálu a 
výrobních procesů z jednoho členského 
státu do druhého.

Odůvodnění

FST by neměl vést k přemisťování hospodářských činností.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) investice, které by vedly k 
neudržitelnému využívání biomasy či 
jinému využívání potravinářských plodin 
pro účely výroby energie;

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) činnosti či investice, u nichž je 
zvýšené riziko, že nebudou dlouhodobě 
životaschopné a že jejich další fungování 
bude po počátečním rozvoji záviset na 
dotacích;

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ed) činnosti nebo investice, které by 
bránily rozvoji a zavádění 
nízkouhlíkových alternativ a s ohledem na 
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svůj životní cyklus by vedly k uvíznutí v 
aktivech neslučitelných s cílem klimatické 
neutrality.

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ee) činnosti nebo investice, které by 
bránily rozvoji a zavádění 
nízkouhlíkových alternativ a vedly by k 
uvíznutí v aktivech, jež s ohledem na svůj 
životní cyklus znesnadňují dosažení 
klimatických a environmentálních cílů;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v zájmu soudržnosti právních předpisů a politik. Uvedení do souladu s 
taxonomií EU pro udržitelné finance a zahrnutí příslušného odkazu.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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.

1. Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčení 
obyvatelé a 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 se přidělují územím 
nejvíce postiženým transformací na 
klimatickou neutralitu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení obyvatel a území, nejvíce 
postižených procesem transformace a 
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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.

obsažených 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 
odpovídá cílům Zelené dohody pro 
Evropu a teplotnímu cíli Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 45

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. Pokud se členský stát rozhodne, že 
do FST převede zdroje v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních], celková částka 
zdrojů z EFRR a ESF+ převedených na 
prioritu FST nepřesáhne trojnásobek 
částky podpory z FST na tuto prioritu nebo 
priority.

Pozměňovací návrh 46

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 a regionální úrovni, jak je 
uvedeno v čl. 1 odst. 1, který je v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu, a to včetně 
harmonogramu vyřazování fosilních paliv 
v časovém rámci odpovídajícím snahám o 
dosažení cíle omezit nárůst teploty na 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí;
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Pozměňovací návrh 47

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 došlo k určení 
těchto území a těchto obyvatel za nejvíce 
postižené procesem transformace 
popsaným v písmenu a) a proč by se na ně 
měla vztahovat podpora z FST, v souladu s 
odstavcem 1;

Pozměňovací návrh 48

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 a příležitostí 
spojených s transformací, se kterými se 
nejvíce postižená území a obyvatelé 
potýkají, včetně sociálních, 
hospodářských a environmentálních 
dopadů transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku, jak je uvedeno v čl. 1 
odst. 1, 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;

Pozměňovací návrh 49

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, jak je 
uvedeno v čl. 1 odst. 1;
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Pozměňovací návrh 50

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 seznam 
příslušných partnerů uvedených v 
odstavci 3;

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) případně odůvodnění investic do 
operací týkajících se zemního plynu, které 
nejsou v souladu s kritérii stanovenými v 
nařízení (EU) 2020/852, včetně prokázání 
souladu těchto investic s dosažením 
klimatické neutrality do roku 2050 ;

Pozměňovací návrh 52

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 

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných podniků 
než mikropodniků a malých a středních 
podniků, vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory pro úspěch 
transformačního procesu v souladu s 
písmenem a) a pro řešení výzev uvedených 
v písmenu c) a důkaz o tom, že dané 
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míst vytvořených bez investic; investice nepovedou k přesunu pracovních 
míst, kapitálu či výrobních procesů z 
jednoho členského státu do druhého;

Pozměňovací návrh 53

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 doklad o tom, že nečerpají podporu 
z jiných fondů dostupných podle směrnice 
2003/87/ES;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 55

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

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 8 miliard EUR (v 
cenách roku 2018). Částky přesahující 8 
miliard EUR na členský stát se přerozdělí 
úměrně k přídělům všech ostatních 
členských států. Podíly členských států 
jsou odpovídajícím způsobem přepočítány; 

Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 
základě počtu obyvatel členského státu) ve 
výši nejméně 6 EUR po celé období.

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 
základě počtu obyvatel členského státu) ve 
výši nejméně 32 EUR (v cenách roku 
2018) po celé období. 

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1.1. Nástin očekávaného procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku podle čl. 1 dost. 1 a 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

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1.2
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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 obyvatel a území, u nichž se 
očekává největší postižení, a odůvodnění 
této volby s odpovídajícím odhadem 
hospodářských dopadů a dopadů na 
zaměstnanost na základě nástinu v oddíle 
1.1

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyplnit pouze v případě, pokud jsou 
podporovány produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků:

Vyplnit pouze v případě, pokud jsou 
podporovány produktivní investice do 
jiných než mikropodniků a 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

– 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

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 2 – Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyplnit pouze v případě, že jsou Vyplnit pouze v případě, že jsou 
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podporovány investice k dosažení snížení 
emisí skleníkových plynů z činností 
uvedených v příloze I směrnice 
2003/87/ES:

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

– vyčerpávající seznam operací, které 
mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku a povedou k 
podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů nad rámec příslušných referenčních 
hodnot používaných pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně 
významného počtu pracovních míst;

– doklad o tom, že nečerpají podporu 
z jiných fondů dostupných podle směrnice 
2003/87/ES 
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