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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
20199 sdělení Zelená dohoda pro Evropu, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. V 
Zelené dohodě pro Evropu bylo v souladu s 
cílem dosáhnout do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii oznámeno vytvoření 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
20199 sdělení Zelená dohoda pro Evropu, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky udržitelného růstu pro Evropu a 
vytyčilo ambiciózní cíle v boji proti změně 
klimatu a pro ochranu životního prostředí. 
V Zelené dohodě pro Evropu bylo v 
souladu s cílem dosáhnout do roku 2030 
cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky a 
nejpozději do roku 2050 účinným a 
spravedlivým způsobem klimatické 
neutrality v Unii, jak je stanoveno v 
[nařízení (EU) 2020/XXX, kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)], oznámeno vytvoření mechanismu 
pro spravedlivou transformaci, který má 
poskytnout prostředky k řešení 
ekonomických, sociálních a 
environmentálních problémů 
vyplývajících z přechodu na klimaticky 
neutrální, environmentálně udržitelné 
oběhové hospodářství účinně využívající 
energii a zdroje, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Pozměňovací návrh 2
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a její závazek 
dosáhnout klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050, strategie 
formování digitální budoucnosti Evropy a 
evropský pilíř sociálních práv. Tyto 
operace by měly podporovat vytváření 
nebo zachování kvalitních a udržitelných 
pracovních míst a přeshraničních činností 
v rámci Unie a měly by přispívat k 
ekologické a digitální transformaci 
evropského hospodářství.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu 10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony a 
odvětví, které jsou transformací nejvíce 
postiženy z důvodu závislosti na fosilních 
palivech, včetně uhlí, rašeliny a ropné 
břidlice, nebo na průmyslových procesech 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, a 
které nemají dostatečnou kapacitu k 
financování potřebných investic. 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci sestává ze tří pilířů: Fondu 
pro spravedlivou transformaci prováděného 
v rámci sdíleného řízení, ze zvláštního 
režimu pro spravedlivou transformaci v 
rámci Programu InvestEU a z úvěrového 
nástroje pro veřejný sektor s cílem 
mobilizovat pro dotčené regiony dodatečné 
investice.

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu10, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony, 
občany a odvětví, které jsou transformací 
nejvíce postiženy z důvodu závislosti na 
fosilních palivech, včetně uhlí, rašeliny a 
ropné břidlice, nebo na průmyslových 
procesech s vysokými emisemi 
skleníkových plynů, a které nemají 
dostatečnou kapacitu k financování 
potřebných investic nutných k dosažení 
klimatické neutrality. Mechanismus pro 
spravedlivou transformaci sestává ze tří 
pilířů: Fondu pro spravedlivou 
transformaci prováděného v rámci 
sdíleného řízení, ze zvláštního režimu pro 
spravedlivou transformaci v rámci 
Programu InvestEU a z úvěrového nástroje 
pro veřejný sektor s cílem mobilizovat pro 
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dotčené regiony dodatečné investice.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Fond pro spravedlivou 
transformaci je zásadním prvkem plánu 
Evropské unie na podporu oživení a měl 
by v něm i nadále hrát klíčovou úlohu s 
odpovídajícími významnými zdroji.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí. Plánované 
činnosti v oblasti podpory by měly být v 
souladu s činnostmi podporovanými v 
rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím z 
problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí a měly by 
být v souladu s cílem dosáhnout do roku 
2050 klimatické neutrality EU. Tyto 
investice by měly podporovat zastřešující 
cíle Zelené dohody pro Evropu, zejména 
zásadu „významně nepoškozovat“ 
uvedenou v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/8521a, a 
měly by být v souladu s rámcem pro 
udržitelné činnosti stanoveným v 
taxonomii EU, který uvedené nařízení 
zavedlo. Plánované činnosti v oblasti 
podpory by měly být v souladu s činnostmi 
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podporovanými v rámci dalších dvou pilířů 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a měly by je doplňovat.

_________________
1a 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).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Ničivé hospodářské a sociální 
dopady krize způsobené pandemií 
COVID-19 oslabují veřejnou a 
soukromou investiční kapacitu, čímž 
omezují finanční zdroje nezbytné pro 
transformaci na klimaticky neutrální Unii 
účinně využívající zdroje. V tomto ohledu 
by nástroj v rámci Next Generation EU 
měl přispět ke snížení tohoto rozdílu a 
umožnit členským státům provádět 
nezbytné investice na podporu dosažení 
priorit Unie v oblasti dlouhodobé 
udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat na 
širokou škálu investic pod podmínkou, že 
tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku popsaných 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci a modernizaci území 
zasažených transformací by se nástroj měl 
vztahovat na širokou škálu investic pod 
podmínkou, že tyto investice přispívají ke 
splnění rozvojových potřeb při přechodu k 
cílům Unie v oblasti klimatu a energetiky 
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v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou a 
dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje na 
poskytování dodatečných zdrojů subjektům 
veřejného sektoru potřebných k řešení 
sociálních, ekonomických a 
environmentálních problémů vyplývajících 
z adaptace na přechod na klimatickou 
neutralitu. S cílem pomoci určit investice s 
vysokým pozitivním dopadem na životní 
prostředí způsobilé v rámci nástroje může 
být použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti.

do roku 2030 a na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 popsaných v 
územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na technologii 
podporující dekarbonizaci energetiky a 
ekologickou a dekarbonizovanou 
dopravu, sítě dálkového vytápění, zelenou, 
inteligentní a udržitelnou mobilitu, 
investice do výzkumné a inovační 
činnosti, mimo jiné na vysokých školách a 
ve veřejných výzkumných ústavech, která 
by podporovala rozšiřování pokročilých 
technologií připravených k použití na 
trhu, investice do digitalizace, inteligentní 
nakládání s odpady a vodou, snižování 
emisí skleníkových plynů, opatření v 
oblasti čisté energie a energetické 
účinnosti, včetně renovací a přestaveb 
budov, podporu přechodu na oběhové 
hospodářství, rekultivaci a dekontaminaci 
půdy a rovněž prohlubování dovedností, 
změnu kvalifikace, odbornou přípravu a 
sociální infrastrukturu, včetně sociálního 
bydlení. Rozvoj infrastruktury může 
rovněž zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace 
a snižují sociálně-ekonomické náklady 
přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050. Podporou 
investic, které negenerují dostatečné 
příjmy, se nástroj zaměřuje na poskytování 
dodatečných zdrojů subjektům veřejného 
sektoru potřebných k řešení sociálních, 
ekonomických a environmentálních 
problémů vyplývajících z adaptace na 
přechod na klimatickou neutralitu. S cílem 
pomoci určit investice s vysokým 
pozitivním dopadem na životní prostředí 
způsobilé v rámci nástroje by se měla 
použít taxonomie EU pro environmentálně 
udržitelné ekonomické činnosti a uplatnit 
zásada „významně nepoškozovat“ 
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stanovená v nařízení (EU) 2020/852.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Při provádění nástroje by měly být 
dodržovány horizontální zásady podle 
článku 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) 
a článku 10 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), včetně zásad 
subsidiarity a proporcionality podle 
článku 5 SEU, s přihlédnutím k Listině 
základních práv Evropské unie. Členské 
státy by rovněž měly dodržovat povinnosti 
vyplývající z Úmluvy Organizace 
spojených národů o právech dítěte a 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a zajistit 
dostupnost v souladu s článkem 9 této 
úmluvy a v souladu s právem Unie, 
kterým se harmonizují požadavky na 
přístupnost v případě výrobků a služeb. 
Nástroj by neměl podporovat činnosti, 
které přispívají k jakékoli formě segregace 
nebo vyloučení, či podpůrnou 
infrastrukturu, která je nepřístupná pro 
osoby se zdravotním postižením. Členské 
státy a Komise by měly usilovat o 
odstranění nerovností, prosazování 
rovnosti žen a mužů a o systematické 
zohledňování genderových hledisek a 
měly by bojovat proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Toto nařízení stanoví seznam 
vyloučených investic, které jsou v rozporu 
s cíli stanovenými v Pařížské dohodě a v 
Zelené dohodě pro Evropu a nejsou v 
souladu s politikou Evropské investiční 
banky v oblasti financování energetiky. 
Tyto investice by měly být vyloučeny z 
podpory Unie poskytované tímto 
nástrojem.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Cíle nástroje by měly být 
naplňovány v rámci udržitelného rozvoje 
a prosazování cíle Unie zachovat a 
chránit životní prostředí a zlepšovat jeho 
kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 
191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady 
„znečišťovatel platí“ a závazku omezit 
nárůst teploty na 1,5°C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí přijatého v 
rámci Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5d) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění nástroje přispívalo 
k podpoře a prosazování rovnosti žen a 
mužů v souladu s článkem 8 SFEU. 
Hodnocení ukázala, že je důležité včas a 
důsledně zohledňovat cíle rovnosti žen a 
mužů ve všech rozměrech a ve všech 
fázích přípravy, monitorování, provádění 
a hodnocení operačních programů. Je 
proto třeba, aby součástí programového 
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cyklu bylo posuzování dopadů na rovnost 
žen a mužů, sestavování rozpočtu 
zohledňující rovnost žen a mužů a 
monitorování výsledků z hlediska rovnosti 
žen a mužů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nástroj by měl zajišťovat podporu 
ve formě grantů poskytovaných Unií v 
kombinaci s úvěry poskytnutými finančním 
partnerem. Finanční krytí grantové složky 
prováděné Komisí v rámci přímého řízení 
by mělo mít formu financování, které není 
spojeno s náklady, v souladu s článkem 
125 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (dále jen 
„finanční nařízení“)12. Tato forma 
financování by měla pomoci motivovat 
předkladatele projektů k účasti a přispět k 
účinnému dosažení cílů nástroje v poměru 
k výši úvěru. Úvěrovou složku by měla 
poskytovat Evropská investiční banka (dále 
jen „EIB“). Nástroj může být rozšířen i na 
další finanční partnery poskytující 
úvěrovou složku, jestliže budou k dispozici 
dodatečné zdroje pro grantovou složku 
nebo je-li to vyžadováno pro správné 
provádění.

(7) Nástroj by měl zajišťovat podporu 
ve formě grantů poskytovaných Unií v 
kombinaci s úvěry poskytnutými finančním 
partnerem. Finanční krytí grantové složky 
prováděné Komisí v rámci přímého řízení 
by mělo mít formu financování, které není 
spojeno s náklady, v souladu s článkem 
125 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (dále jen 
„finanční nařízení“)12. Tato forma 
financování by měla pomoci motivovat 
předkladatele projektů k účasti a přispět k 
účinnému dosažení cílů nástroje v poměru 
k výši úvěru. Úvěrovou složku by měla 
poskytovat Evropská investiční banka (dále 
jen „EIB“). Nástroj může být rozšířen i na 
další finanční partnery poskytující 
úvěrovou složku, jestliže budou k dispozici 
dodatečné zdroje pro grantovou složku 
nebo je-li to vyžadováno pro správné 
provádění. V takovém případě by ostatní 
finanční partneři měli dodržovat normy v 
oblasti klimatu, životního prostředí, 
sociální oblasti a transparentnosti, které 
jsou přinejmenším rovnocenné normám 
EIB.

_________________ _________________
12 Nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. 12 Nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Aby 
však byl zmíněný cíl uveden do souladu s 
potřebou optimalizovat hospodářský dopad 
nástroje a jeho provádění, neměly by být 
tyto vnitrostátní příděly vyčleněny déle než 
do 31. prosince 2024. Po tomto datu by 
měly být zbývající zdroje, které jsou k 
dispozici pro grantovou složku, 
poskytovány bez předem přiděleného 
vnitrostátního podílu a na konkurenčním 
základě na úrovni Unie, a současně by 
měla být zajištěna předvídatelnost pro 
investice a sledován přístup založený na 
potřebách a regionální konvergenci.

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení o 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Je 
třeba vzít v úvahu potřeby méně 
rozvinutých regionů uvedených v čl. [102 
odst. 2] [nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2020/XXX o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu plus, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
a o finančních pravidlech pro tyto fondy a 
pro Azylový a migrační fond, Fond pro 
vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu 
hranic a víza (nařízení o společných 
ustanoveních)]. Aby však byl zmíněný cíl 
uveden do souladu s potřebou 
optimalizovat hospodářský dopad nástroje 
a jeho provádění, neměly by být tyto 
vnitrostátní příděly vyčleněny déle než do 
31. prosince 2024. Po tomto datu by měly 
být zbývající zdroje, které jsou k dispozici 
pro grantovou složku, poskytovány bez 
předem přiděleného vnitrostátního podílu a 
na konkurenčním základě na úrovni Unie a 
současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice, sledován 
přístup založený na regionální 
konvergenci a podporována hospodářská, 
sociální a územní soudržnost.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
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zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu. Podpora Unie 
stanovená tímto nařízením by tedy měla 
být zpřístupněna pouze členským státům s 
alespoň jedním přijatým územním plánem 
spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.

zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat relevanci projektu v 
souvislosti s rozvojovými potřebami 
popsanými v územních plánech 
spravedlivé transformace, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence, 
význam grantové složky pro 
životaschopnost projektu a screeningová 
kritéria podle nařízení (EU) 2020/852. 
Podpora Unie stanovená tímto nařízením 
by tedy měla být zpřístupněna pouze 
členským státům s alespoň jedním přijatým 
územním plánem spravedlivé 
transformace. Pracovní program a výzvy k 
podávání návrhů rovněž zohlední územní 
plány spravedlivé transformace předložené 
členskými státy, aby byla zajištěna 
soudržnost a soulad mezi jednotlivými 
pilíři mechanismu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které negenerují dostatečný tok vlastních 
příjmů, jež by jim umožnily finanční 
životaschopnost a financování výhradně 
úvěry poskytovanými za tržních podmínek. 
Vlastní příjmy by měly odpovídat 
příjmům, s výjimkou převodů 
rozpočtových prostředků, generovaným 
přímo činnostmi prováděnými v rámci 
projektu, jako je prodej, poplatky nebo 
taxy a jako poměrné úspory dosažené 
modernizací stávajících aktiv.

(15) Podpora v rámci tohoto nástroje by 
měla být poskytována pouze projektům, 
které jsou v souladu s taxonomií EU, 
kterou zavedlo nařízení (EU) 2020/852, a 
zásadou „významně nepoškozovat“ 
uvedenou v tomtéž nařízení a negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů, jež by jim 
umožnily finanční životaschopnost a 
financování výhradně úvěry 
poskytovanými za tržních podmínek, a 
které by tudíž nebylo možné uskutečnit 
bez finanční podpory Unie v rámci tohoto 
nástroje. Vlastní příjmy by měly odpovídat 
příjmům, s výjimkou převodů 
rozpočtových prostředků, generovaným 
přímo činnostmi prováděnými v rámci 
projektu, jako je prodej, poplatky nebo 
taxy a jako poměrné úspory dosažené 
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modernizací stávajících aktiv.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo zajištěno účinné 
provádění nástroje, může být nezbytné 
poskytovat poradenskou podporu při 
přípravě, rozvoji a provádění projektů. 
Tato podpora by měla být poskytována 
prostřednictvím Poradenského centra 
InvestEU.

(17) Aby bylo zajištěno účinné 
provádění nástroje, může být nezbytné 
poskytovat poradenskou podporu při 
přípravě, rozvoji a provádění projektů, 
především co se týče udržitelnosti a 
souladu s taxonomií EU, kterou zavádí 
nařízení (EU) 2020/852. Tato podpora by 
měla být poskytována prostřednictvím 
Poradenského centra InvestEU.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V zájmu posílení transparentnosti 
a odpovědnosti v rámci tohoto nástroje by 
finanční partneři měli zveřejňovat veškeré 
relevantní informace o každém 
financovaném projektu a Komise by měla 
veřejnosti zpřístupnit svá stanoviska 
vydaná k jednotlivým projektům 
vybraným nebo financovaným EIB. 
Komise by rovněž měla každoročně 
podávat Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o provádění nástroje, zejména o 
jeho výsledcích a dopadu, pokud jde o cíle 
a ukazatele výkonnosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, řešením odpovídajících 
rozvojových potřeb, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to hlavně z toho důvodu, že 
podpora investic, které negenerují 
dostatečné toky vlastních příjmů a jsou 
přínosné pro území, která jsou přechodem 
na klimatickou neutralitu nejvíce postižena, 
je pro veřejné subjekty bez grantové 
podpory EU problematická, a dále z toho 
důvodu, že je zapotřebí soudržného 
prováděcího rámce v rámci přímého řízení. 
Jelikož uvedených 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 uvedeného cíle,

(22) Cíle tohoto nařízení, a sice podpořit 
veřejné investice na územích, která jsou 
přechodem na klimatickou neutralitu a 
oběhové hospodářství nejvíce postižena, 
řešením odpovídajících rozvojových 
potřeb, nemůže být uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států. Je to hlavně z 
toho důvodu, že podpora investic, které 
negenerují dostatečné toky vlastních 
příjmů a jsou přínosné pro území, která 
jsou přechodem na klimatickou neutralitu 
nejvíce postižena, je pro veřejné subjekty 
bez grantové podpory EU problematická, a 
dále z toho důvodu, že je zapotřebí 
soudržného prováděcího rámce v rámci 
přímého řízení. Jelikož uvedených 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 uvedeného cíle,

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se 
závažnými sociálními, environmentálními 
a ekonomickými problémy vznikajícími v 
souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050.

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie a jejich obyvatel, kteří se 
potýkají s různými závažnými sociálními, 
environmentálními a ekonomickými 
problémy vznikajícími v souvislosti s 
procesem přechodu směrem k 
aktualizovaným cílům Unie v oblasti 
klimatu a energetiky, jak stanoví [nařízení 
(EU) 2020/XXX, kterým se stanoví rámec 
pro dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima)], a na klimaticky 
neutrální a oběhovou ekonomiku Unie 
nejpozději do roku 2050.



AD\1214452CS.docx 15/26 PE658.776v01-00

CS

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o FST] a 
schválený Komisí;

5. „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný 
příslušnými místními a regionálními 
orgány spolu se zúčastněnými stranami 
dotčeného území v souladu s článkem 7 
nařízení [nařízení o FST] a schválený 
Komisí;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, ve 
prospěch území Unie určených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení [nařízení o FST].

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické a 
environmentální problémy, které vznikají 
v souvislosti s procesem přechodu na 
klimaticky neutrální, environmentálně 
udržitelnou oběhovou ekonomiku Unie, 
která bude účinná z hlediska využívání 
zdrojů a energie, nejpozději do roku 2050, 
ve prospěch území Unie určených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace vypracovaných členskými 
státy v souladu s článkem 7 nařízení 
[nařízení o FST] a přispívat k dosahování 
cílů Zelené dohody pro Evropu, zejména k 
přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
nebyly financovány.

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které jsou v souladu 
s politikami Unie a s Pařížskou dohodou a 
s jejím závazkem dosáhnout nejpozději do 
roku 2050 klimatické neutrality, 
negenerují však dostatečný tok vlastních 
příjmů a bez grantové podpory z rozpočtu 
Unie by nebyly realizovány.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora Unie poskytovaná v rámci 
nástroje se poskytuje ve formě grantů v 
souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

1. Podpora Unie poskytovaná v rámci 
nástroje, na niž se vztahují vnitrostátní 
plány udržitelné transformace schválené 
Komisí, se poskytuje ve formě grantů v 
souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených od 1. 
ledna 2025 je podpora Unie pro způsobilé 
projekty poskytována bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu a na 
konkurenčním základě na úrovni Unie až 
do vyčerpání zbývajících zdrojů. Při 
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udělování těchto grantů se zohlední potřeba 
zajistit předvídatelnost investic a podpora 
regionální konvergence.

udělování těchto grantů se zohlední potřeba 
zajistit předvídatelnost investic a podpora 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a zvláštní pozornost se věnuje 
méně rozvinutým regionům, jak je 
uvedeno v čl. [102 odst. 2] [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/XXX o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu plus, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a 
rybářském fondu a o finančních 
pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a 
migrační fond, Fond pro vnitřní 
bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a 
víza (nařízení o společných 
ustanoveních)].

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí stanovící na 
základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] příslušné podíly 
pro každý členský stát formou procentního 
podílu celkových dostupných zdrojů.

4. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 17 rozhodnutí stanovící na 
základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] příslušné podíly 
pro každý členský stát formou procentního 
podílu celkových dostupných zdrojů. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Přístup k nástroji je podmíněn 
přijetím vnitrostátního cíle k dosažení 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050. Členským státům, které se dosud 
nezavázaly ke splnění vnitrostátního cíle 
klimatické neutrality, bude uvolněno 
pouze 50 % jejich národního přídělu a 
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zbylých 50 % bude k dispozici poté, co 
uvedený cíl přijmou.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích;

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických nebo environmentálních 
problémů vznikajících v souvislosti s 
procesem přechodu směrem k 
aktualizovaným cílům Unie v oblasti 
klimatu a energetiky, jak stanoví [nařízení 
(EU) 2020/XXX, kterým se stanoví rámec 
pro dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima)], a na klimaticky 
neutrální, environmentálně udržitelnou 
oběhovou ekonomiku Unie, která bude 
účinná z hlediska využívání zdrojů a 
energie, nejpozději do roku 2050 a 
přispívají k cílům a potřebám území 
určených v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se nekonají na těchto 
územích; 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) projekty jsou v souladu s 
technickými screeningovými kritérii 
stanovenými nařízením (EU) 2020/852;
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů, které by bez podpory 
Unie umožnily jejich financování.

d) projekty negenerují dostatečný tok 
vlastních příjmů a bez podpory Unie by 
nebyly realizovány. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z oblasti podpory Unie v rámci tohoto 
nástroje jsou vyloučeny tyto činnosti:
a) investice, které nejsou v souladu s 
politikou EIB v oblasti financování 
energetiky;
b) projekty, které nejsou v souladu s 
dosažením cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí nebo které nejsou 
slučitelné se zásadou „významně 
nepoškozovat“ uvedenou v nařízení (EU) 
2020/852; 
c) činnosti vyloučené podle článku 
[5] nařízení (EU) 2020/XXX, kterým se 
zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci (nařízení o FST)].

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu s 
článkem 110 finančního nařízení. Pracovní 
programy stanoví vnitrostátní podíly 
zdrojů, včetně případných dodatečných 

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů. Komise přijme v 
souladu s článkem 17 akty v přenesené 
pravomoci, aby stanovila pracovní 
programy. Pracovní programy stanoví 
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zdrojů, pro každý členský stát v souladu s 
čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.

kritéria a podmínky pro výběr projektů a 
stanovení prioritních projektů a současně 
zohlední příslušná screeningová kritéria 
uvedená v nařízení (EU) 2020/852, 
schopnost projektu plnit cíle a potřeby 
stanovené v územních plánech spravedlivé 
transformace, příspěvek k přechodu na 
klimaticky neutrální, environmentálně 
udržitelnou a oběhovou ekonomiku Unie, 
která účinně využívá energii a zdroje, 
nejpozději do roku 2050, celkový cíl 
podpory regionální a územní konvergence 
a příspěvek grantu k životaschopnosti 
projektů. Pracovní programy stanoví 
vnitrostátní podíly zdrojů, včetně 
případných dodatečných zdrojů, pro každý 
členský stát v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 6 
odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 17 
akty v přenesené pravomoci, kterými se 
stanoví roční pracovní programy. Tyto 
pracovní programy stanoví výzvy k 
podávání návrhů včetně možnosti 
přidělení prostředků na závazky 
související se všemi vnitrostátními podíly 
do 31. prosince 2024.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Výběr jiných finančních partnerů než EIB
Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 17 s cílem 
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stanovit podrobnosti podmínek 
způsobilosti a výběrových řízení pro jiné 
finanční partnery než EIB.
Podmínky způsobilosti pro jiné finanční 
partnery než EIB odrážejí cíle nástroje.
Při výběru finančních partnerů zohlední 
Komise zejména jejich schopnost:
a) zajistit, aby jejich úvěrová politika a 
normy v oblasti energetiky byly 
přinejmenším rovnocenné těm, které 
uplatňuje EIB;
b) maximalizovat přínos záruky Unie 
prostřednictvím vlastních zdrojů;
c) zajistit přiměřenou zeměpisnou 
diverzifikaci nástroje a umožnit 
financování menších projektů;
d) důkladně plnit požadavky stanovené v 
čl. 155 odst. 2 a odst. 3 finančního 
nařízení v souvislosti s vyhýbáním se 
daním, daňovými podvody, daňovými 
úniky, praním peněz, financováním 
terorismu a nespolupracujícími 
jurisdikcemi;
e) zajistit transparentnost a přístup 
veřejnosti k informacím týkajícím se 
každého projektu;
f) zajistit soulad své úvěrové politiky s 
novými cíli Unie v oblasti klimatu a 
energetiky do roku 2030, s cílem 
klimaticky neutrální ekonomiky v Unii a 
se závazky Unie vyplývajícími z Pařížské 
dohody;
g) začlenit analýzu environmentálních, 
klimatických, sociálních a správních 
faktorů do výběru a hodnocení projektů.
Komise výsledky výběru zveřejní.

Odůvodnění

Doplnění písmene a) týkajícího se standardů EIB ve srovnání se seznamem v návrhu zprávy.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Klíčové ukazatele výkonnosti pro 
monitorování provádění a pokroku nástroje 
při dosahování cílů stanovených v článku 3 
jdou uvedeny v příloze II.

1. Klíčové ukazatele výkonnosti a 
udržitelnosti pro monitorování provádění a 
pokroku nástroje při dosahování klimatické 
neutrality a dalších environmentálních 
cílů Unie, souladu se zásadou „významně 
nepoškozovat“ uvedenou v nařízení (EU) 
2020/852 a cílů stanovených v článku 3 
jsou uvedeny v příloze II.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje týkající se ukazatelů 
uvedených v odstavci 1 byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Příjemci ve spolupráci s finančními 
partnery poskytnou Komisi údaje týkající 
se těchto ukazatelů.

2. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje týkající se klíčových 
ukazatelů výkonnosti a udržitelnosti 
uvedených v odstavci 1 byly 
shromažďovány účinně, efektivně, včas, 
spolehlivě a nezávisle. Příjemci ve 
spolupráci s finančními partnery poskytnou 
Komisi údaje týkající se těchto ukazatelů.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise podává každoročně zprávy 
o provádění nástroje v souladu s článkem 
250 finančního nařízení. V této zprávě se 
uvedou informace o výsledcích a 
dopadech nástroje s ohledem na jeho cíle 
a ukazatele výkonnosti, zejména jeho 
příspěvek k dosažení finančních a 
investičních cílů Unie v oblasti 
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uplatňování hlediska klimatu a životního 
prostředí zaměřených na potřeby spojené s 
transformací. Finanční partneři a 
příjemci poskytnou každoročně za tímto 
účelem veškeré nezbytné informace a 
údaje.
Při průběžném i konečném hodnocení se 
také posoudí příspěvek k dosažení 
aktualizovaných cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030, jak 
stanoví [nařízení (EU) 2020/XXX, kterým 
se stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)], a příspěvek ke splnění 
vnitrostátního cíle zaměřeného na 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2050.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Audity týkající se využití podpory 
Unie poskytované v rámci nástroje 
prováděné osobami nebo subjekty včetně 
těch, jež nebyly pověřeny orgány či 
institucemi Unie, jsou základem celkové 
jistoty podle článku 127 finančního 
nařízení.

1. Audity týkající se využití podpory 
Unie poskytované v rámci nástroje 
prováděné osobami nebo subjekty včetně 
těch, jež nebyly pověřeny orgány či 
institucemi Unie, jsou základem celkové 
jistoty podle článku 127 finančního 
nařízení a zajistí dodržování taxonomie 
EU zavedené nařízením (EU) 2020/852 a 
zásady „významně nepoškozovat“ 
stanovené v uvedeném nařízení.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Komise zpřístupní veřejnosti veškerá 



PE658.776v01-00 24/26 AD\1214452CS.docx

CS

stanoviska vydaná k projektům vybraným 
nebo financovaným v rámci tohoto 
nástroje, a to ihned po jejich vydání, v 
souladu s postupem stanoveným v článku 
19 statutu EIB.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 – bod 6.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4 Přímá podpora transformace 
(energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost)

6.4 Přímá podpora klimatické 
transformace, dekarbonizace, zejména 
podpora energie z obnovitelných zdrojů a 
energetické účinnosti, a další 
environmentální cíle

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Počet nově vytvořených 
pracovních míst

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Vliv na úroveň HDP 
podporovaného území
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