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Pozměňovací návrh 675
Kateřina Konečná

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 20 % jistiny. Částky 
přesahující těchto 20 % na členský stát se 
přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Sándor Rónai

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 v souladu s cíli vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu a 
dalších stávajících plánů transformace s 
harmonogramem pro ukončení veškerých 
činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů, jako jsou činnosti související s 
výrobou elektřiny založenou na fosilních 
palivech

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Pär Holmgren
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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, 
environmentálně udržitelnou, cirkulární 
ekonomiku plně založenou na 
obnovitelných zdrojích a vysoce účinně 
využívající energii a zdroje nejpozději do 
roku 2040 v souladu se závazkem Unie a 
členských států omezit růst celosvětové 
teploty na 1,5 °C oproti úrovni před 
průmyslovou revolucí, s cíli vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu a 
dalších stávajících plánů transformace s 
právně závazným harmonogramem pro 
ukončení činností, které nejsou v souladu 
se závazky Unie a členských států podle 
Pařížské dohody, jako jsou veškeré 
činnosti související s těžbou uhlí a lignitu 
nebo výrobou elektřiny z fosilních paliv 

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Pär Holmgren

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



AM\1206590CS.docx 5/14 PE650.633v02-00

CS

Pozměňovací návrh 679
Danilo Oscar Lancini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozvojové potřeby k řešení 
problémů spojených s transformací,

– rozvojové potřeby k řešení škod 
způsobených transformací,

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 680
Danilo Oscar Lancini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– typ plánovaných operací a jejich 
očekávaný přínos ke zmírnění škod 
způsobených transformací na klimaticky 
neutrální ekonomiku

Or. it

Pozměňovací návrh 681
Danilo Oscar Lancini

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:
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– 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

– orientační seznam těchto operací s 
odůvodněním nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že bez těchto investic by byl 
očekávaný čistý dopad na zaměstnanost 
negativní

Or. it

Pozměňovací návrh 682
Danilo Oscar Lancini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

– orientační seznam operací, které 
mají být podpořeny, a odůvodnění, že 
přispějí k dodržení příslušných 
referenčních hodnot používaných pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES a zajistí, aby čistý 
dopad na zaměstnanost nebyl negativní

Or. it

Pozměňovací návrh 683
Sándor Rónai

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 2 – bod 2.4 – Odkaz: čl. 7 –  odst. 2 –  písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

– 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

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Pär Holmgren

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

– 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

Or. en
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Pozměňovací návrh 685
Sándor Rónai

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Sándor Rónai

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 3 – bod 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– Způsob zapojení partnerů do 
přípravy, provádění, sledování a hodnocení 
územních plánů spravedlivé transformace, 
včetně určení organizací občanské 
společnosti, které budou zapojeny, a 
způsobu vedení konzultací se zástupci 
komunit a jejich zapojení do procesu 
plánování v období před i po vypracování 
programových dokumentů;

– výsledky veřejné konzultace. – výsledky veřejné konzultace a 
popis toho, jak byl tento výsledek 
zohledněn v konečné verzi plánu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 687
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Způsob zapojení zástupců komunit, 
organizací občanské společnosti, 
odborových svazů a veškerých dalších 
relevantních zúčastněných stran do 
přípravy, provádění, sledování a hodnocení 
územních plánů spravedlivé transformace,

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha III – Výstupy – RCO01 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCO01 a – ztracené a nově vytvořené 
podniky

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha III – Výstupy – RCO01 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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RCO01 b - HDP/strop na daném území

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Sándor Rónai

Návrh nařízení
Příloha III – Výstupy – RCO120

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCO 120 – podniky podporované s cílem 
dosáhnout snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha III – Výsledky – RCR01 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR01 a – rozdíl mezi ztracenými a 
vytvořenými pracovními místy

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha III – Výsledky – RCR01 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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RCR01 b – nárůst HDP/stropu na daném 
území

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Sándor Rónai

Návrh nařízení
Příloha III – Výsledky – RCR29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 29 – odhadované emise skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES v podporovaných 
podnicích

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 694
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Příloha III – dílčí nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ 
REGIONÁLNÍ POLITIKY („RCO“) A 
SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSLEDKŮ 
REGIONÁLNÍ POLITIKY („RCR“) PRO 
FOND PRO SPRAVEDLIVOU 
TRANSFORMACI2

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ 
REGIONÁLNÍ POLITIKY („RCO“) PRO 
FOND PRO SPRAVEDLIVOU 
TRANSFORMACI

2 Kvůli přehlednosti jsou ukazatele 
seskupeny tak, aby umožňovaly snadnější 
porovnání s ukazateli zahrnutými v jiných 
nařízeních politiky soudržnosti pro 
jednotlivé fondy.

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Ukazatele výsledků závisí nejen na intervencích, ale také na dalších faktorech. Proto by měly 
být veškeré ukazatele výsledků z přílohy III odstraněny.

Pozměňovací návrh 695
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Příloha III – Výsledky

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR01 – pracovní místa vytvořená v 
podporovaných subjektech

vypouští se

RCR 02 – soukromé investice ve 
srovnatelné výši jako podpora z veřejných 
zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)

RCR 03 – malé a střední podniky 
zavádějící inovace produktů nebo procesů

RCR 04 – malé a střední podniky 
zavádějící marketingové nebo organizační 
inovace

RCR 05 – malé a střední podniky 
provádějící vnitropodnikové inovace

RCR 06 – patentové přihlášky předložené 
Evropskému patentovému úřadu

RCR 29 – odhadované emise skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES v podporovaných 
podnicích

RCR 11 – uživatelé nových veřejných 
digitálních služeb a aplikací

RCR 12 – uživatelé nových digitálních 
produktů, služeb a aplikací vyvinutých 
podniky

RCR 17 – tři roky staré podniky přežívající 
na trhu

RCR 18 – malé a střední podniky 
využívající služeb inkubátoru rok po jeho 
vytvoření
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RCR 97 – podporovaná učňovská příprava 
v malých a středních podnicích

RCR 98 – pracovníci malých a středních 
podniků, kteří dokončili další odborné 
vzdělávání a přípravu (podle druhu 
dovednosti: technické, řídicí, 
podnikatelské, zelené nebo jiné 
dovednosti)

RCR 31 – celkové množství vyrobené 
energie z obnovitelných zdrojů (z toho: 
elektřina, teplo)

RCR 32 – energie z obnovitelných zdrojů: 
kapacita připojená k síti (provozní)

RCR 46 – počet obyvatel, kteří využívají 
zařízení na recyklaci odpadu a systémy pro 
nakládání s drobným odpadem 

RCR 47 – recyklovaný odpad

RCR 48 – recyklovaný odpad používaný 
jako surovina 

RCR 49 – využitý odpad

RCR 50 – počet obyvatel, kteří mají 
prospěch z opatření pro kvalitu ovzduší

RCR 52 – rekultivovaná půda využívaná 
pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické 
nebo komunitní činnosti pro účastníky2: 

RCR 200 – účastníci, kteří začali hledat 
zaměstnání po ukončení své účasti,

RCR 201 – účastníci v procesu vzdělávání 
nebo odborné přípravy po ukončení své 
účasti,

RCR 202 – účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své účasti, 

RCR 203 – účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně osob 
samostatně výdělečně činných.
2 Veškeré osobní údaje musí být rozlišeny 
podle pohlaví. Pokud některé výsledky 
nejsou možné, údaje týkající se těchto 
ukazatelů výsledků se nemusí 
shromažďovat ani vykazovat. Při 
shromažďování údajů z rejstříků nemusí 
členské státy dodržovat společně 
dohodnuté definice a mohou využívat 
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vnitrostátní definice.

Or. es

Odůvodnění

Ukazatele výsledků závisí nejen na intervencích, ale také na dalších faktorech. Proto by měly 
být veškeré ukazatele výsledků z přílohy III odstraněny.

Pozměňovací návrh 696
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Příloha III – Výstupy – RCO39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCO 39 – instalované systémy pro 
monitorování znečištění ovzduší pro 
účastníky:3, 4

RCO 39 – instalované systémy pro 
monitorování znečištění ovzduší pro 
účastníky:3, 4

3 Vykazují se všechny ukazatele výstupů a 
výsledků týkající se účastníků.

Vykazují se všechny ukazatele výstupů 
týkající se účastníků.

4 Veškeré osobní údaje musí být rozlišeny 
podle pohlaví (mužské/ženské – nebinární). 
Pokud některé výsledky nejsou možné, 
údaje týkající se těchto ukazatelů výsledků 
se nemusí shromažďovat ani vykazovat. 
Při shromažďování údajů z rejstříků 
nemusí členské státy dodržovat společně 
dohodnuté definice a mohou využívat 
vnitrostátní definice.

4 Veškeré osobní údaje musí být rozlišeny 
podle pohlaví (mužské/ženské – nebinární). 
Při shromažďování údajů z rejstříků 
nemusí členské státy dodržovat společně 
dohodnuté definice a mohou využívat 
vnitrostátní definice.

Or. es

Odůvodnění

Ukazatele výsledků závisí nejen na intervencích, ale také na dalších faktorech. Proto by měly 
být veškeré ukazatele výsledků z přílohy III odstraněny.


