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Pozměňovací návrh 38
Mick Wallace, Clare Daly

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 článek 175, 
čl. 192 odst. 1 a čl. 194 odst. 1 a 2 této 
smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Do oblasti působnosti Fondu pro spravedlivou transformaci bude spadat i energetická 
účinnost a cíle v oblasti životního prostředí, protože podporuje cíle v oblasti životního 
prostředí, jako je rekultivace půdy a používání energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 39
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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 článek 175, 
čl. 192 odst. 1 a čl. 194 odst. 1 a 2 této 
smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Do oblasti působnosti Fondu pro spravedlivou transformaci spadá nejen hospodářská, 
sociální a územní soudržnost (na něž se vztahuje článek 175), ale také činnost spojená 
s ochranou životního prostředí (tj. čl. 192 odst. 1 SFEU), jako jsou investice do rekultivace 
a dekontaminace určitých míst nebo rekultivace půdy, a energetická/klimatická neutralita 
(tj. čl. 194 odst. 1 a 2 SFEU), jako jsou investice do zavádění technologií v oblasti čisté 
energie a energie z obnovitelných zdrojů nebo technologií na zvyšování energetické účinnosti.
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Pozměňovací návrh 40
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 článek 175, 
čl. 192 odst. 1 a čl. 194 odst. 1 a 2 této 
smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Působnost podpory z Fondu pro spravedlivou transformaci se vztahuje také na činnost 
zaměřenou na dosažení cílů v oblasti životního prostředí (článek 192) a na řešení sociálního 
a ekonomického dopadu transformace na klimaticky neutrální hospodářství, včetně činnosti v 
rámci této podpory, která propaguje zavádění technologií v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie a zvyšování energetické účinnosti (článek 194).

Pozměňovací návrh 41
Pär Holmgren

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“)11a 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 pokrýt 

(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, zejména 
cíle týkajícího se omezení nárůstu teploty 
na 1,5 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí, a cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustřeďuje finanční prostředky 
na dosahování environmentálně 
a sociálně udržitelných cílů. 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 
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hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem podpořit 
území Unie a její občany, zejména ty 
nejohroženější, a řešit hospodářské 
a sociální problémy spojené s co 
nejrychlejší transformací na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství, které by 
bylo udržitelné z hlediska životního 
prostředí, bylo by založeno pouze 
na obnovitelných zdrojích energie a bylo 
by vysoce účinné, pokud jde o zdroje 
a energii, jež by měla proběhnout 
nejpozději do roku 2040, přičemž v tomto 
oběhovém hospodářství by byly veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídající absorpcí 
založené na řešeních vycházejících 
z přírody a přírodní kapitál Unie a celkové 
fyzické a duševní zdraví občanů by bylo 
chráněno a posilováno, a to v rámci 
hranic naší planety.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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 

(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 
soustřeďuje finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
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Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11a 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 pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi.

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 pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž by byly 
veškeré zbývající emise skleníkových 
plynů kompenzovány odpovídající 
absorpcí, kde by existovala úzká vazba 
mezi zdroji a emisemi, kde by došlo k 
desetinásobnému zvýšení energetické 
účinnosti ve srovnání se stávajícím stavem 
a kde by se u našich výrobků a ekonomiky 
nepočítalo s odpadem, a zabránit 
zhoršování stavu životního prostředí a 
závažnému poškozování veškerých 
ekosystémů.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Radan Kanev

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“)11a je součástí 

(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 k omezení 
globálního nárůstu teploty pod 1,5 °C a 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, 
neboť soustřeďuje finanční prostředky 
Unie na ekologické cíle i na Evropský pilíř 
sociálních práv. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
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investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, 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.

Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem řešit 
hospodářské a sociální výzvy spojené s 
přechodem na klimaticky neutrální 
oběhové hospodářství, které by bylo 
založeno pouze na obnovitelných zdrojích 
energie a v němž by se účinně využívaly 
zdroje a energie, a to co nejdříve, 
nejpozději však do roku 2050, a 
podporovat a doprovázet regiony a 
obyvatele Unie prostřednictvím pomoci 
Unie v sociální oblasti, na trhu práce a v 
hospodářské oblasti.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 44
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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“)11a je součástí 
investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 

(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 
soustřeďuje finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
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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.

mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální 
oběhové udržitelné hospodářství, v němž 
jsou veškeré zbývající emise skleníkových 
plynů kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi a které zajišťuje udržitelné 
využívání zdrojů.

_________________ _________________
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.

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Michal Wiezik, Radan Kanev

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“)11a 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 pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, v němž jsou veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídajícími 

(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 
soustřeďuje finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, 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, zejména rozšířením 
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absorpcemi. přirozených úložišť uhlíku.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Mick Wallace, Clare Daly

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“)11a 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 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 cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustřeďuje finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, 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 ekologickou transformaci na oběhové 
hospodářství s nulovými emisemi.

_________________ _________________
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.

Or. en
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Odůvodnění

Do roku 2050 potřebujeme dosáhnout více než jen uhlíkové neutrality. Ekologická 
transformace představuje transformaci naší ekonomiky na hospodářství s nulovými emisemi, 
které by bylo v souladu s přírodou.

Pozměňovací návrh 47
Danilo Oscar Lancini

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“)11a 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 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) 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 pokrýt 
hospodářské a sociální náklady na 
transformaci na klimaticky neutrální 
a oběhové hospodářství, v němž jsou 
veškeré zbývající emise skleníkových 
plynů kompenzovány odpovídajícími 
absorpcemi. Toto nařízení musí navíc 
představovat významný příspěvek 
k nezbytným opatřením proti výrazné 
nenadálé deflaci, které bude muset Unie 
čelit v důsledku koronavirové pandemie, 
přičemž pozornost bude nutné věnovat 
zejména nejvíce postiženým 
hospodářským odvětvím a regionům.

_________________ _________________
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.

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
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Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

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“)11a 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 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 cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustřeďuje finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, na jehož základě se v rámci 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
v kontextu politiky soudržnosti poskytuje 
účelové financování s cílem nejpozději 
do roku 2050 vyřešit hospodářské a 
sociální problémy spojené s transformací 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, v němž by byly veškeré 
zbývající emise skleníkových plynů 
kompenzovány odpovídající absorpcí.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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“)11a 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 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 cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, neboť 
soustřeďuje finanční prostředky Unie na 
ekologické cíle. Toto nařízení provádí 
jednu z priorit stanovených ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu (dále jen 
„Zelená dohoda pro Evropu“)11 a je 
součástí investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu12, 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 oběhovější hospodářství do roku 2050, v 
němž by byly veškeré zbývající emise 
skleníkových plynů kompenzovány 
odpovídající absorpcí.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V dlouhodobé klimatické strategii 
EU se uvažuje o scénářích našich 
energetických a klimatických opatření, 
kde lesnictví poskytuje celkově 60 až 65 
Mtoe dřeva na energii. Jelikož jsme už 
výrazně překročili používání tohoto 
omezeného zdroje pro energetické účely, 
na jehož spotřebě jsou závislé miliony 
pracovních míst, je nutné, aby se o fondu 
FST neuvažovalo primárně na podporu 
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přeměny uhlí na dřevěnou biomasu. 
Pálení kulatiny je nutné omezit 
na nejnižší možnou míru, přičemž na tuto 
činnost nelze poskytovat prostředky EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Spravedlivá transformace by měla 
být schválena a realizována v souladu 
se zásadou neškodit, která je obsažena 
v Zelené dohodě pro Evropu, a neměla by 
zvyšovat tlak na lesy ve světě, mj. v 
Evropě. Investice budou mít nárok 
na podporu pouze v případě, že se 
ve zprávě o udržitelném využívání biomasy 
a ve studii proveditelnosti potvrdí, že 
kapacitu příslušného zařízení je možné 
zajistit z dostupných zdrojů odpadní 
biomasy, aniž by to mělo negativní dopad 
na dřevozpracující průmysl, biologickou 
rozmanitost a potenciál využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví 
k ukládání uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Radan Kanev

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. 

(2) Transformace na klimaticky 
neutrální hospodářství, které by bylo 
založeno pouze na obnovitelných zdrojích 



PE650.732v02-00 14/182 AM\1206566CS.docx

CS

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.

energie a které by bylo vysoce účinné z 
hlediska využívání zdrojů a energie, je 
jedním z nejdůležitějších politických cílů 
Unie. Podle průzkumu Evropské 
investiční banky (EIB) z roku 2019, který 
se zabývá klimatem, požaduje 82 % 
občanů Unie, aby se na podporu 
energetické transformace poskytovaly 
zvláštní finanční prostředky. Dne 12. 
prosince 2019 schválila Evropská rada v 
souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. Boj proti změně klimatu 
a zhoršování stavu životního prostředí je 
výzvou, kterou lze ve střednědobém 
a dlouhodobém horizontu přeměnit 
v příležitosti pro všechny, pokud budou 
koncipovány tak, aby byly sociálně 
spravedlivé. Ne všechny regiony a členské 
státy začínají s nezbytnou a velmi 
naléhavou transformací ze stejné výchozí 
pozice a ne všechny jsou schopny stejně 
reagovat. Některé jsou pokročilejší než 
jiné, přičemž transformace s sebou přináší 
větší sociální a hospodářské dopady a větší 
dopad na pracovní trh v těch regionech, 
které jsou silně závislé na fosilních 
palivech – plynu, uhlí, lignitu, rašelině a 
ropné břidlici –, příp. na odvětvích s 
vysokými emisemi skleníkových plynů, 
a na občany, které v těchto regionech žijí. 
Mnoho z těchto regionů patří 
v příslušném členském státě k nejvíce 
prosperujícím, avšak v případě, že se 
nepodaří transformaci provést řádným 
způsobem hrozí, že v nich dojde 
k závažnému zhoršení hospodářské a 
sociální situace. 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. Je 
proto mimořádně důležité urychleně 
podpořit regiony a subjekty, jejichž 
přínos má pro zabezpečení rychlé 
a spravedlivé transformace v souladu 
s cíli Unie v oblasti klimatu klíčový 
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význam, aby se tyto rozdíly nezvětšovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sirpa Pietikäinen

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 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. K dosažení těchto cílů je 
naprosto nezbytné zajistit, aby byly 
referenční hodnoty a ukazatele, kterými se 
měří pokrok dosažený v rámci programů 
financovaných z fondu FST, natolik 
náročné, aby bylo možné dosáhnout 
stanoveného cíle. To vyžaduje ne lineární, 
nýbrž exponenciální navýšení snah 
o transformaci a používání metody 
hodnocení současné situace z pohledu 
budoucnosti, která by se zakládala 
na vědeckých poznatcích, abychom si 
stavěli náročnější cíle a aby nedošlo 
k nevratným investicím na „lock-in“ 
účinku v hospodářství. 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 
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

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) Dne 12. prosince 2019 schválila 
Evropská rada v souladu s cíli Pařížské 
dohody cíl dosáhnout do roku 2050 
klimaticky neutrální Unie. Deflační účinek 
boje proti změně klimatu bude mít 
ve střednědobém horizontu sociálně-
ekonomické nevýhody už sám o sobě, a 
proto nebude vždy možné dosáhnout 
pozitivního vlivu na životní prostředí. 
Navíc vzhledem k tomu, že pandemie 
onemocnění COVID-19 způsobí hlubokou 
recesi a v důsledku neexistence 
přiměřených měnových opatření ECB 
dlouhodobou deflaci, bylo by velmi 
vhodné omezit procyklický dopad 
klimatické politiky EU a odložit dosažení 
cíle, který schválila Evropská rada, 
na pozdější datum, které by bylo ještě 
stanoveno. Ostatně ne všechny regiony 
a členské státy začínají s transformací 
na klimaticky neutrální hospodářství 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 
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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.

Or. it

Pozměňovací návrh 55
Mick Wallace, Clare Daly

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) Ekologická transformace 
na oběhové hospodářství bez emisí 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. Z 
tohoto důvodu musí mít Fond pro 
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spravedlivou transformaci dvojí cíl – 
jednak řešit socio-ekonomický dopad 
ekologické transformace na oběhové 
hospodářství s nulovými emisemi, 
a jednak zabývat se sociální 
a hospodářskou nerovností v postižených 
regionech.

Or. en

Odůvodnění

Zdůvodnění dvojího cíle.

Pozměňovací návrh 56
Sara Cerdas

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 

(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 
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narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti. Je 
nezbytné se zaměřit na nejvzdálenější 
regiony s ohledem na jejich ohrožení 
změnou klimatu a přírodními 
katastrofami, stejně jako na biologickou 
rozmanitost a obnovitelné zdroje energie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 57
Esther de Lange, Lídia Pereira

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 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. Přístup členských států 
k financování z Fondu pro spravedlivou 
transformaci bude podmíněn tím, že se 
budou muset zavázat k plnění cíle 
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 
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také rostoucí nerovnosti mezi regiony, což 
narušuje plnění cílů v oblasti sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 a oběhové hospodářství je jedním 
z nejdůležitějších politických cílů Unie, 
ačkoli pandemie COVID-19 bude mít na 
plnění tohoto cíle značný dopad. Dne 12. 
prosince 2019 schválila Evropská rada cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie, přičemž jeden členský stát 
uvedl, že se nemůže k plnění tohoto cíle 
zavázat. I když boj proti změně klimatu a 
zhoršování stavu životního prostředí 
přinese v dlouhodobém horizontu obecný 
prospěch 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, ale také 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.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 59
Pär Holmgren

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 oběhové hospodářství, které by 
bylo udržitelné z hlediska životního 
prostředí, bylo by založeno pouze 
na obnovitelných zdrojích energie a by 
bylo vysoce účinné z hlediska využívání 
zdrojů a energie, představuje novou 
strategii Unie v oblasti sociálního 
a hospodářského rozvoje. Dne 12. prosince 
2019 schválila Evropská rada cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie, 
který má přispět k plnění cílů Pařížské 
dohody. 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 všichni 
občané a ne všechna území 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 občany a 
území, kteří jsou silně závislí 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 občany 
a územími, což narušuje plnění cílů v 
oblasti sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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, odolné 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, ne všechny jsou 
schopny stejně reagovat a ne všechny 
provádějí stejná opatření a kroky, které by 
měly dosažení této transformace usnadnit, 
ve stejné míře. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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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 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. 
Transformace v regionech s vysokou 
výrobou energie z fosilních paliv by 
neměla proběhnout zbrkle přechodem 
k takovému provozu a takovému 
používání technologií, které mohou vést k 
poškozování životního prostředí, 
podkopávat oběhové hospodářství a vést 
ke kaskádovému využívání. V průběhu 
transformace by mělo mít klíčový význam 
technické know-how, řešení, kterých 
bychom později nelitovali, a investice 
do úspory energie a zvyšování energetické 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Uhelné a rašelinové regiony mají zvláštní charakter nejen ze sociálního hlediska. Odklon 
výroby energie od znečišťujících zdrojů se nemůže zakládat na zdánlivě jednoduchých 
řešeních, díky nimž se dostáváme do horší situace, pokud jde o životní prostředí, a vlastně 
do horší, nebo alespoň ne o moc lepší situace z hlediska klimatu.

Pozměňovací návrh 62
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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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 udržitelné, 
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.

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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 

2. Transformace na klimaticky 
neutrální netoxické 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 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Mezi cíle Zelené dohody patří oběh materiálů a oběhové hospodářství, které neznečišťují 
životní prostředí a nejsou toxické.

Pozměňovací návrh 64
Inese Vaidere

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 

(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 
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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.

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 
pro výrobu energie 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná, musí snižovat 
nerovnosti, vést k zachování a rozvoji 
konkurenční výhody v daném místě 
a nikoho neopomíjet. Proto by Unie 
i členské státy a různí regionální a místní 
aktéři měli od samého počátku brát 
v úvahu její hospodářské a sociální dopady 
i dopad na trh práce a využít všechny 
možné nástroje ke zmírnění jejích 
nepříznivých důsledků a k posílení těch 
pozitivních, jako je tvorba nových, 
důstojných a udržitelných pracovních míst 
a zlepšení kvality ovzduší. V tomto ohledu 
hraje významnou úlohu rozpočet Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a její dopad na životní 
prostředí a využít všechny možné nástroje 
ke zmírnění jejích nepříznivých důsledků. 
Kromě toho by měly zajistit, aby investice 
směřovaly do takové hospodářské 
činnosti, která má co největší pozitivní vliv 
na životní prostředí a poskytuje místnímu 
hospodářství životaschopnou 
dlouhodobou vizi a perspektivu 
pracovních míst, která by obstály 
i v budoucnu. V tomto ohledu hraje 
významnou úlohu podmíněnost vyžívání 
rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Proto musí Unie i 
členské státy od samého počátku brát v 
úvahu hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 

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

prostředí a skutečné důsledky pro klima a 
využít všechny možné nástroje ke zmírnění 
jejích nepříznivých důsledků. Taková 
transformace by se měla řídit zásadou 
neškodit uvedenou v Zelené dohodě 
pro Evropu a podporovat řešení, kterých 
bychom nemuseli později litovat. V tomto 
ohledu hraje významnou úlohu 
podmíněnost podpory poskytované 
z rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná, musí zajišťovat právo 
na práci s důstojnými podmínkami pro 
dotčené pracovníky a podporovat změnu 
jejich kvalifikace na změněné pracovní 
požadavky. 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Pär Holmgren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 občany, musí být 
spravedlivá a inkluzivní, musí poskytovat 
příležitosti pro všechny a nesmí nikoho 
opomíjet. Proto musí Unie i členské státy 
od samého počátku brát v úvahu 
hospodářské a sociální dopady 
transformace a využít všechny možné 
nástroje k tomu, abychom se vyhnuli 
nepříznivým důsledkům, a v případě, že to 
není možné, abychom je omezili, a vytvořit 
nové příležitosti pro území a občany, kteří 
jsou transformací postiženi nejvíce. V 
tomto ohledu hraje významnou úlohu 
rozpočet Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná. Spravedlivá 
transformace v oblasti klimatu a 
energetiky nesmí nikoho opomenout 
a měla by vytvořit podmínky pro vymýcení 
energetické chudoby. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a 
sociálně přijatelná a nesmí vést 
k narušování vnitřního trhu. Proto musí 
Unie i členské státy od samého počátku 
brát v úvahu hospodářské a sociální 
dopady transformace a využít všechny 
možné nástroje k zabránění jejím 
nepříznivým důsledkům. V tomto ohledu 
hraje doplňkovou úlohu rozpočet Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá, 
inkluzivní a sociálně přijatelná, musí 
snižovat nerovnosti a nesmí nikoho 
opomíjet. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 73



AM\1206566CS.docx 31/182 PE650.732v02-00

CS

Sara Cerdas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 74
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Aby byla transformace úspěšná, 
musí být pro všechny spravedlivá a musí 
podporovat rovnost v socio-ekonomické 
oblasti. 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.

Or. en

Odůvodnění

Získání veřejné podpory pro spravedlivou transformaci se neopírá o uklidnění mas, ale o 
snahu o dosažení rovnosti v socio-ekonomické oblasti, což by se mělo stát druhým cílem 
Fondu pro spravedlivou transformaci. Tímto způsobem se nám skutečně podaří dosáhnout 
veřejné podpory opatření v oblasti ochrany klimatu.
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Pozměňovací návrh 75
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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 přehledu Evropské 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 EU 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 ve výrobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Alternativní technologie výroby 
energie, jako je větrná a sluneční energie, 
už mohou z hlediska nákladů konkurovat 
konvenčním výrobním technologiím, mají 
nulové náklady na palivo a nulové 
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variabilní provozní náklady a náklady 
na údržbu. Jedním z hlavních faktorů, 
pokud jde o jejich dlouhodobou 
konkurenceschopnost, je to, že díky 
technickému rozvoji a zvýšení objemu 
výroby bude možné časem významně snížit 
kapitálové náklady a střední náklady 
na výrobu energie. Vzhledem k jejich 
potenciální úloze při vytváření 
kvalifikovaných pracovních míst a při 
upevňování postavení spotřebitelů 
a energetických společenství budou 
představovat hlavní předmět podpory. 
Zároveň bude nutné minimalizovat jejich 
dopad na využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Má-li FST dosáhnout svých cílů, 
je zásadně důležité navýšit rozpočet EU s 
posílením jeho přerozdělovací funkce, a to 
s cílem podpořit účinné sbližování mezi 
členskými státy, pokud jde o hospodářský 
a sociální pokrok – strukturální a 
investiční fondy a soudržnost – a pomáhat 
výrobním odvětvím a zaměstnanosti s 
právy pracovníků.

Or. pt

Pozměňovací návrh 78
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)
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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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 79
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Využívání omezených přírodních 
zdrojů by mělo obstát i v budoucnu, mělo 
by být inovativní, vědecky podložené a v 
souladu se zásadou jejich kaskádového 
využívání. I vzhledem k omezeným 
finančním zdrojům, a to i v rámci 
rozpočtu členských států, by se měly tyto 
prostředky používat k zavádění 
technologií, jejichž provoz by 
po počátečním rozvoji nezávisel 
na dotacích, aby bylo zajištěno, že tyto 
prostředky přispějí k realizaci 
dlouhodobých cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
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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 a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem 
k dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050 a všech dalších cílů Unie 
v oblasti životního prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Pär Holmgren

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 a sociální cíle a cíle v oblasti 
životního prostředí na regionální a místní 
úrovni by měl tento mechanismus 
podporovat občany a území při řešení 
sociálních a hospodářských důsledků 
transformace Unie směrem ke klimatické 
neutralitě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

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 a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení negativních sociálních a 
hospodářských důsledků transformace 
Unie směrem ke klimatické neutralitě 
a krize způsobené onemocněním COVID-
19.

Or. it

Pozměňovací návrh 83
Radan Kanev

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. 
Unie by měla doprovázet a podporovat 
regiony i jejich obyvatele při transformaci 
Unie směrem ke klimatické neutralitě, a to 
sloučením rozpočtových výdajů Unie 
na dosažení klimatických a sociálních cílů 
i cílů v oblasti soudržnosti na všech 
příslušných úrovních.



AM\1206566CS.docx 37/182 PE650.732v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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 a sociální cíle na regionální 
úrovni by měl tento mechanismus přispět k 
řešení sociálních a hospodářských 
důsledků transformace Unie směrem 
k dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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 

(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 
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důsledků transformace Unie směrem ke 
klimatické neutralitě.

důsledků transformace Unie směrem 
k dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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 zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky, zajistí provádění nových 
inovativních udržitelných soukromých 
a veřejných projektů a dalších snah, které 
mohou transformovat místní ekonomiku, 
pracovní život a soukromé společnosti 
na klimaticky neutrální, oběhové, 
netoxické a udržitelné i z jiných 
environmentálních hledisek. 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 
prostřednictvím vzdělávání, rekvalifikace 
a financováním projektů náročných 
na práci, které vytvářejí nová pracovní 
místa, jako je udržitelné stavebnictví 
a projekty v oblasti ekologické 
infrastruktury. 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].
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Pär Holmgren

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 zabránit nepříznivým 
účinkům klimatické a ekologické 
transformace, a pokud to není možné, 
zmírnit je tím, že podpoří nejvíce postižená 
území a občany, zejména pracovníky, 
kterých se to přímo dotýká, a že jim 
poskytne nové příležitosti. 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 posílením jeho 
odolnosti na základě přímé podpory 
poskytované environmentálně a sociálně 
udržitelné činnosti a zmírňováním 
negativních důsledků transformace. 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].

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“), který je v rámci politiky 
soudržnosti jedním z pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci. Cílem 
tohoto fondu je nejen zmírnit nepříznivé 
účinky klimatické transformace, ale také 
vytvořit a posílit budoucí pozitivní účinky 
tím, že podpoří nejvíce postižená území 
i obyvatele, kteří tam žijí, malé a střední 
podniky, inovativní průmyslová odvětví 
a zemědělství, a zejména dotčené 
pracovníky. V souladu se specifickým 
cílem FST by opatření podporovaná z FST 
měla přímo přispět k usnadňování a 
stimulování transformace, a to vytvářením 
nových udržitelných pracovních 
příležitostí, zmírňováním nepříznivých 
sociálních důsledků a financováním 
diverzifikace, udržitelnosti a modernizace 
místního hospodářství. 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].

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Esther de Lange

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 

(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 
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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].

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]. 
Finanční prostředky převedené 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a Evropského sociálního fondu+ by se 
měly používat uceleným způsobem, aby 
bylo při jejich využívání dosaženo co 
největšího přínosu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Dan-Ștefan Motreanu

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 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. Je nutné, aby 
opatření v rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci působila proti vylidňování 
regionů, k němuž dochází v průběhu 
jejich energetické transformace. To se 
odráží ve specifickém cíli FST, který je 
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stanoven na stejné úrovni a uveden spolu s 
cíli politiky stanovenými v článku [4] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. ro

Pozměňovací návrh 91
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 podpořit energetickou 
transformaci směřující ke klimaticky 
neutrálnímu hospodářství a opatření na 
zmírnění nepříznivých účinků 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].

Or. pl

Pozměňovací návrh 92
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
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Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

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 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 k usnadňování 
transformace a zmírňování jejího dopadu, 
a to vytvářením nových udržitelných 
pracovních příležitostí, zmírňováním 
negativních důsledků na zaměstnanost 
a nepříznivých sociálních důsledků 
a financováním diverzifikace 
a modernizace místního hospodářství. 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].

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 

(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 
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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].

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. Měla by přispět 
k zachování přírodního dědictví a zabránit 
zhoršování stavu životního prostředí. 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].

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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) 

(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 a pomůže při dosahování 
spravedlivé transformace na klimaticky 
neutrální hospodářství nejpozději 
do roku 2050. 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 
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[nové nařízení o společných ustanoveních]. stejné úrovni a uveden spolu s cíli politiky 
stanovenými v článku [4] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Danilo Oscar Lancini

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 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 krize způsobené 
onemocněním COVID-19, a to 
financováním diverzifikace a modernizace 
místního hospodářství a zabráněním 
negativním dopadům 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].

Or. it

Pozměňovací návrh 96
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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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 zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické a ekologické 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].

Or. es

Pozměňovací návrh 97
João Ferreira

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 

(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 a 
kompenzaci dopadu transformace, a to 
financováním diverzifikace a modernizace 
místního hospodářství a zmírněním 
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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].

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].

Or. pt

Pozměňovací návrh 98
Mick Wallace, Clare Daly

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 zmírnit nepříznivé účinky 
klimatické transformace tím, že podpoří 
nejvíce postižená území a dotčené 
pracovníky, a řešit problematiku 
nerovností. V souladu se specifickými cíli 
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, a zajistit 
udržitelný rozvoj, který by v těchto 
oblastech vedl k omezení nerovností. To se 
odráží ve specifických cílech FST.

Or. en

Odůvodnění

Fond pro spravedlivou transformaci musí přispět k řešení socio-ekonomických nerovností 
v regionech, které jsou z něj podporovány. To je nejlepší způsob, jak si získat veřejnou 
podporu a zajistit udržitelnou společnost a účinná opatření v oblasti klimatu.
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Pozměňovací návrh 99
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Při poskytování unijní podpory 
a finančních prostředků prostřednictvím 
fondu FST musí být zajištěno, aby byly 
všechny způsobilé projekty v každém 
členském státě v souladu s povinností 
všech členských států dosáhnout 
nejpozději do roku 2050 klimatické 
neutrality, jak je stanoveno v nařízení 
(EU) XX/XXX, kterým se stanovuje rámec 
pro dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 [nový evropský 
právní rámec pro klima].

Or. en

Pozměňovací návrh 100
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Fond pro spravedlivou 
transformaci nemůže vést k prohlubování 
stávajících nerovností mezi členskými 
státy, ani k oslabení jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino
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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) Fond by měl spolu se zdroji, které 
by se případně převáděly z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Evropského 
sociálního fondu+, nabízet příslušný 
příspěvek k omezení deflačního účinku 
boje proti změně klimatu i koronavirové 
pandemie, přičemž zvláštní pozornost by 
se měla věnovat těm hospodářským 
odvětvím a regionům, v nichž došlo 
k největším škodám.

Or. it

Pozměňovací návrh 102
Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu a cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje 
a ambicióznějším cílům Unie navrženým 
v Zelené dohodě pro Evropu vytvářet 
příležitosti pro budování blahobytnějšího 
a inkluzivnějšího a zároveň zdravějšího 
a ekologičtějšího kontinentu by FST měl 
výrazně přispět k zohlednění oblasti 
klimatu, k transformaci a modernizaci 
místního hospodářství a k urychlení 
přechodu na klimaticky neutrální oběhové 
hospodářství, v němž by se účinně 
využívaly zdroje a energie a které by bylo 
v plném rozsahu založeno na 
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obnovitelných zdrojích energie, a to co 
nejdříve, nejpozději však do roku 2050. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 neměl by být v žádném případě v 
rozporu s cíli stanovenými v právních 
předpisech týkajících se klimatu, zejména 
odvětví využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví, a v předpisech 
na ochranu životního prostředí, především 
v rámcové směrnici o vodě a ve 
směrnicích týkajících se ochrany přírody. 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Clare Daly, Mick Wallace

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 prosazování práva na klima, 
ve kterém se dá žít, práva na udržitelný 
rozvoj a práva na důstojné životní 
podmínky. 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.

Or. en

Odůvodnění

Musíme zajistit, aby se opatření na ochranu klimatu zaměřovala na prosazování práv a aby 
mezi zásady týkající se Fondu pro spravedlivou transformaci patřila povinnost prosazovat 
tato socio-ekonomická práva.

Pozměňovací návrh 105
Pär Holmgren

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 

(6) Vzhledem k tomu, že v souladu se 
závazky Unie provést Pařížskou dohodu a 
cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje a 
s ambicióznějšími cíli Unie navrženými v 
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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.

Zelené dohodě pro Evropu a v evropských 
právních předpisech na ochranu klimatu 
je důležité omezit nárůst teploty na 1,5 °C 
ve srovnání s dobou před průmyslovou 
revolucí, by FST měl výrazně přispět 
k zohlednění oblasti klimatu. Zdroje z 
finančního krytí FST budou doplňkové a 
budou použity nad rámec investic, které 
jsou zapotřebí k dosažení celkového cíle 
vynaložit alespoň 50 % výdajů z rozpočtu 
Unie na realizaci klimatických cílů. Zdroje 
převedené z EFRR a ESF+ plně přispějí k 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

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 25 % výdajů z rozpočtu Unie na 
realizaci klimatických cílů. Zdroje 
převedené z EFRR a ESF+ plně přispějí k 
dosažení tohoto cíle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Sirpa Pietikäinen

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 na základě taxonomie EU, 
zejména na základě zásady neškodit. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 

(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 
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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.

rámec investic, které jsou zapotřebí k 
dosažení celkového cíle vynaložit 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje z EFRR a ESF+ 
mohou přispět k dosažení tohoto cíle, 
pokud se tak členské státy rozhodnou.

Or. pl

Pozměňovací návrh 109
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

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 a právních 
předpisech na ochranu klimatu, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 životního prostředí. 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 111
João Ferreira

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. 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 využité fondy 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

Or. pt

Pozměňovací návrh 112
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Kateřina Konečná

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. 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+ mohou přispět k dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zdroje z Fondu pro spravedlivou 
transformaci nemohou dosáhnout 
klimatické neutrality samy o sobě. Vedle 
tohoto fondu nabídnou další soubor 
opatření a možnosti financování další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, a to s cílem usnadnit 
a urychlit transformaci nejvíce 
postižených regionů. Účelový systém pro 
spravedlivou transformaci v rámci 
programu InvestEU přiláká soukromé 
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investice, které budou ku prospěchu 
transformujících se regionů a pomohou 
jejich hospodářství s nalezením nových 
zdrojů růstu, jako jsou projekty 
dekarbonizace a hospodářské 
diverzifikace a projekty v oblasti 
energetiky, dopravy a sociální 
infrastruktury. Úvěrový nástroj Evropské 
investiční banky pro soukromý sektor, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

(6a) Na základě ukazatelů Evropské 
investiční banky je třeba umožnit 
financování až do výše 75 % 
předpokládaných výdajů projektu FST.

Or. pl

Pozměňovací návrh 116
Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti a také celostátní a regionální 
investice a soukromý kapitál a neměly by 
v žádném případě tyto investice 
nahrazovat.
Zdroje z tohoto fondu by však měly přispět 
k nové modernizující a udržitelné politice 
soudržnosti, jejímž cílem by spíše než 
zajišťovat neúčinné vynakládání vládních 
prostředků bylo prosazovat modely 
ekologických digitalizovaných pracovních 
míst zaměřených na budoucnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST nemohou dosáhnout 
ekologické transformace na oběhové 
hospodářství s nulovými emisemi CO2 
samy o sobě, a měly by proto být doplněny 
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zdroji dostupnými v rámci jiných fondů 
spadajících pod politiku soudržnosti, 
přičemž všechny tyto zdroje by měly být 
vynakládány v souladu s cíli fondu a měly 
by být doplňkem zdrojů z fondu FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST by měly 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 Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a Evropského 
sociálního fondu+.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST mohou doplnit zdroje 
dostupné v rámci politiky soudržnosti 
posílené, pokud jde o rozpočet i o 
možnosti, aby ji pružně využívali členské 
státy a příjemci.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 120
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti. Mechanismus pro převod 
prostředků musí být flexibilní, aby 
členským státům umožňoval posoudit, jak 
nejlépe tyto zdroje rozdělit.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Edina Tóth, András Gyürk, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST mohou doplňovat 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti. Zřízení tohoto fondu by 
nemělo vést ke škrtům ve fondech, na 
které se vztahuje nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních], ani 
k převodům z těchto fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti a také celostátní a regionální 
investice a soukromý kapitál a neměly by 
v žádném případě tyto investice 
nahrazovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti. Uskutečněné investice by 
měly být doplňkem investic, které by byly 
realizovány i bez tohoto fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti a neměly by je nahrazovat, 
čímž by měly dodávat přidanou hodnotu 
již zavedeným nástrojům.

Or. es
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Pozměňovací návrh 125
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST mohou doplňovat 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Přidělování finančních prostředků 
z fondu FST je podmíněno tím, že se 
členský stát zaváže k dosažení cíle 
klimatické neutrality do roku 2050 
a dílčího cíle omezit oteplování do roku 
2030, který je v souladu s Pařížskou 
dohodou.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Pär Holmgren

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 

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální oběhové hospodářství, které by 
bylo udržitelné z hlediska životního 
prostředí, bylo by založeno pouze na 
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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.

obnovitelných zdrojích energie a by bylo 
vysoce účinné z hlediska využívání zdrojů 
a energie, nejpozději do roku 2040 
představuje pro všechny členské státy 
výzvu. Zatímco z dlouhodobého hlediska 
přinese všem nové příležitosti a prospěch, 
bude obzvláště náročná pro ty osoby 
a území, jež jsou silně závislé na fosilních 
palivech nebo průmyslových činnostech, 
které mají být utlumeny nebo zásadně 
transformovány, aby bylo možné omezit 
zvyšování teploty ve srovnání s obdobím 
před průmyslovou revolucí na 1,5 °C, a jež 
pro to nemají dostatečné finanční 
prostředky. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání veřejných prostředků, měl být 
FST otevřený všem členským státům, 
pokud si stanoví právně závazné cíle 
a opatření na postupné ukončení 
používání všech fosilních paliv ve lhůtě, 
která je v souladu s cílem omezit nárůst 
teploty ve srovnání s obdobím před 
průmyslovou revolucí na 1,5 °C, včetně 
cíle ukončit používání pevných fosilních 
paliv nejpozději do roku 2030, a cíl 
dosáhnout klimatické neutrality v celém 
svém hospodářství nejpozději do roku 
2040. Při rozdělování jeho finančních 
prostředků by mělo být zohledněno, zda 
jsou členské státy schopny nezbytné 
investice pro transformaci na klimatickou 
neutralitu financovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Sara Cerdas

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 

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
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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.

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. Nejvzdálenější regiony budou 
v důsledku své značné závislosti na 
fosilních palivech (přes snahu o snížení 
jejich energetické závislosti) v souvislosti s 
transformací energetiky čelit zvýšeným 
výzvám za důvodu svých specifických 
omezení, jak jsou uvedena ve článku 349 
SFEU.

Or. pt

Pozměňovací návrh 129
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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 

(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 do roku 2050 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 
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transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

nezbytné investice pro transformaci na 
klimatickou neutralitu financovat. Zásadní 
význam z hlediska dosažení cíle klimatické 
neutrality do roku 2050 mají investice 
do oběhového biohospodářství. Tyto 
investice jsou nákladné, proto by měly mít 
nárok na podporu všechny členské státy 
bez ohledu na své finanční schopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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) 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 a rovněž na 
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. FST by proto měl být 
určen především těm členským státům, 
které čelí nejrozsáhlejším výzvám, 
zejména v souvislosti s tím, že jsou závislé 
na výrobě energie založené na uhlí a 
lignitu. Rozdělování finančních prostředků 
musí zohledňovat rozsah výzev a to, zda 
jsou členské státy schopny nezbytné 
investice pro transformaci na klimatickou 
neutralitu financovat.

Or. pl

Pozměňovací návrh 131
Mairead McGuinness, Lídia Pereira
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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) 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. Negativní sociální a 
ekonomické dopady budou zejména 
pociťovány ve venkovských 
oblastech, které v oblasti zaměstnanosti 
závisejí na těchto činnostech, jež se opírají 
o fosilní paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Roberta Metsola

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 

(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 
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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.

důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Rovněž ostrovní a 
vzdálené oblasti Unie budou s ohledem na 
malý počet obyvatel a malé trhy vyžadovat 
pro dosažení uhlíkové neutrality 
dodatečnou podporu.  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.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Miriam Dalli

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) 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. Bude rovněž náročná 
pro členské státy, které musí 
zmodernizovat svoji infrastrukturu, a 
jejich pracovníky, kteří se budou muset 
transformaci přizpůsobit.  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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Michal Wiezik, Radan Kanev

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) Transformace na klimaticky 
neutrální oběhové hospodářství účinně 
využívající zdroje 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, státy, jež až dosud spoléhaly 
převážně na dřevní biomasu jako na 
obnovitelnou energii a musí se 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

emise skleníkových plynů nebo 
vyrábějících výrobky neslučitelné s cílem 
klimatické neutrality, 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 směřující k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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) 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, 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů nebo 
vyrábějících výrobky neslučitelné s cílem 
klimatické neutrality, 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 směřující 
k dosažení klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Andrey Slabakov

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) 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, se zvláštním zaměřením na 
země střední a východní Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Radan Kanev

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 

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny nejen 
výzvou, ale také velkou příležitostí. 
Dodatečné podpory bude zapotřebí pro ty 
regiony, jež jsou nadále silně závislé na 
fosilních palivech nebo průmyslových 
činnostech náročných na emise 
skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny a/nebo modernizovány, s cílem 
transformace na klimatickou neutralitu, a 
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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.

jež pro to nemají dostatečné finanční 
prostředky. Proto by měl být FST otevřený 
celé Unii, ale při rozdělování jeho 
finančních prostředků by mělo být 
zohledněno, zda jsou regiony schopny 
financovat nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu co 
nejdříve, a nejpozději do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou nebo 
donedávna byly 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 
při rozdělování finančních prostředků z 
FST mělo být zohledněno, zda jsou 
členské státy schopny financovat nezbytné 
investice pro transformaci na klimatickou 
neutralitu do roku 2050 i jejich ambice v 
oblasti energetických a klimatických cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares
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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) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou, ale rovněž 
obrovskou příležitostí. Bude potřeba další 
podpora pro regiony, jež jsou dosud 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Mick Wallace, Clare Daly

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 

(8) Výzvou pro všechny členské státy 
je ekologická transformace na oběhové 
hospodářství s nulovými emisemi uhlíku. 
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 v důsledku 
transformace na ekologické oběhové 
hospodářství s nulovými emisemi uhlíku, 
a jež pro to nemají dostatečné finanční 
prostředky. Proto by měl být FST otevřený 
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rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

všem členským státům, ale při rozdělování 
jeho finančních prostředků by mělo být 
zohledněno, zda jsou členské státy schopny 
financovat nezbytné investice pro 
ekologickou transformaci na oběhové 
hospodářství s nulovými emisemi uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Průmysl fosilních paliv nemá žádnou budoucnost. To musí být jasné.

Pozměňovací návrh 142
Petros Kokkalis

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) 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 financovat 
nezbytné investice pro transformaci na 
klimatickou neutralitu nejpozději do roku 
2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk
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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) 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 financovat nezbytné 
investice pro transformaci na klimatickou 
neutralitu nejpozději do roku 2040.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Danilo Oscar Lancini

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 

(8) Klimaticky neutrální transformace 
představuje pro hospodářství všech 
členských států náklady, které se rovnají 
několika procentním bodům HDP, 
zejména v případě těch členských států, 
jež jsou silně závislé na fosilních palivech 
nebo průmyslových činnostech náročných 
na emise skleníkových plynů, které 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 
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státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

jsou členské státy schopny nezbytné 
investice pro transformaci na klimatickou 
neutralitu financovat.

Or. it

Pozměňovací návrh 145
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Svoji roli při plnění cílů v oblasti 
klimatu může hrát jaderná energie, 
protože neprodukuje skleníkové plyny a 
může pokrýt významnou část výroby 
elektřiny v EU; přesto však u tohoto 
druhu energie je vzhledem k odpadu, 
který při její výrobě vzniká, nutná 
střednědobá a dlouhodobá strategie 
zohledňující technologický pokrok (laser, 
fúzi atd.), jejímž cílem bude zlepšení 
udržitelnosti celého odvětví; fond by mohl 
přispět k zavádění bezpečné jaderné 
energie, a tak pomoci splnit cíle EU v 
oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Pro spravedlivou a udržitelnou 
transformaci zajišťující dosažení a 
účinnost cílů stanovených tímto 
nařízením by přidělování zdrojů mělo 
rovněž zohledňovat výsledky dosažené 
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členskými státy v oblasti cílů snížení emisí 
skleníkových plynů, obnovitelné energie a 
energetické účinnosti do roku 2020. FST 
by tak neměl penalizovat členské státy, 
které již investovaly do dosažení 
stanovených cílů a tyto cíle plní.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Annalisa Tardino, Danilo Oscar Lancini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Aby nebyly penalizovány 
nejdisciplinovanější členské státy, má se 
za to, že by měly vyrovnávací systémy 
přihlížet ke úsilí vynaloženému 
v minulosti, které mělo negativní dopad 
na ekonomiku a vedlo k vyšším nákladů 
na dodávky energie a závažným sociálním 
škodám, zejména v oblastech s vysokou 
nezaměstnaností a nízkým příjmem na 
osobu, jako jsou ostrovy.

Or. it

Pozměňovací návrh 148
Pär Holmgren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byl pro FST stanoven 
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.

(9) Aby byl pro FST stanoven 
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 a jasné 
podmínky.



AM\1206566CS.docx 77/182 PE650.732v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Sara Cerdas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byl pro FST stanoven 
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.

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 150
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) S cílem vytvořit vhodný finanční 
rámec pro FST a zajistit rovné podmínky, 
omezit přesouvání výroby do zahraničí a 
zajistit další finanční prostředky na 
provádění politik omezujících emise 
zavede Komise mechanismus uhlíkové 
daně na hranicích jako vlastní zdroj EU.

Or. en

Odůvodnění

Stávající víceletý finanční rámec EU ukázal své limity. EK by mohla zajistit finanční rámec 
pro FST zavedením nového zdroje příjmů do rozpočtu EU v podobě mechanismu uhlíkové 
daně na hranicích.
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Pozměňovací návrh 151
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) FST by měl usnadňovat 
rozprostření investic (od zemědělské a 
průmyslové produkce k centrům výroby 
energie), zajišťovat územní soudržnost a 
vyrovnané využívání území, bránit růstu 
rozdílů mezi členskými státy a místo toho 
podporovat jejich sbližování.

Or. pt

Pozměňovací návrh 152
Radan Kanev

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 

(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 a v sociální oblasti. 
Seznam investic by měl upřednostňovat ty 
investice, které podporují lidi, vytváření 
pracovních míst a modernizaci místní 
ekonomiky za současné ochrany jejich 
míry zaměstnanosti a průmyslové kapacity 
a jsou ze střednědobého i dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle evropského pilíře sociálních 
práv a Zelené dohody pro Evropu 
a ochrání, zachová a posílí přírodní 
kapitál Unie a zlepší zdraví a dobré životní 
podmínky se zohledněním rizik pro životní 
prostředí a dopadů na něj. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
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úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

hospodářství účinně využívající zdroje, 
která by měla proběhnout nejpozději do 
roku 2050. V upadajících odvětvích, jako 
je výroba energie založená na uhlí, lignitu, 
rašelině, zemním plynu, ropě a ropné 
břidlici nebo těžební činnosti spojené s 
těmito fosilní palivy, by měla být podpora 
jednoznačně vázána podmínkou 
postupného ukončování činnosti, s cílem 
chránit a posilovat jejich potenciál v 
oblasti moderních energetických řešení a 
průmyslu a zaměřit se na vytváření 
zaměstnanosti a posilování odolnosti 
místní ekonomiky vůči případné ztrátě 
pracovních míst. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, inovací na 
pracovišti, 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 věnována 
provádění zásady „energetická účinnost 
v první řadě“ při všech investičních 
rozhodnutích a ekologickým odvětvím, 
jako jsou obnovitelné zdroje energie, nebo 
jakýmkoli jiným odvětvím, které 
podporují, propagují a prosazují účinné 
využívání zdrojů a oběhové hospodářství, 
nebo odvětvím, které podporují inovace 
a výzkum v oblasti vyspělých 
a udržitelných technologií, jakož i 
v oblastech digitalizace a konektivity. Tato 
opatření by měla posílit tvorbu zelených, 
udržitelných a důstojných pracovních 
míst, zmírnit negativní sociální důsledky 
a podpořit transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství 
nejpozději do roku 2050.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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 205013podporovány 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 

(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 a evropskou 
taxonomií udržitelného financování, 
včetně zásady nepůsobit žádnou 
významnou škodu. 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 a zároveň neškodit žádnému 
jinému cíli v oblasti životního prostředí 
stanovenému v nařízení o taxonomii EU a 
v souladu se zásadou nepůsobit žádnou 
významnou škodu. 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 
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činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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 
a konektivity, železničního propojení a 
vysokorychlostních vlaků, energetických 
sítí, jako jsou inteligentní sítě a supersítě, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace. Měla by být 
rovněž posílena technická podpora v 
podobě inkubátorů na místní a celostátní 
úrovni a „projektových jeslí“ spojujících 
investory a realizátory projektů.  Tyto 
inkubátory by měly zejména podporovat 
různé začínající podniky, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, 
přelomové technologie a servisní modely, 
aby pomohly těmto projektům dozrát a 
získat finance na vnitrostátní úrovni i na 
úrovni EU.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

(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 a jejích 
environmentálních acquis, od nichž by se 
neměly odchylovat, a aniž by vytvářely 
externality v oblasti 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, neznečisťující a 
oběhové hospodářství do roku 2050. 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. Způsobilé 
pro financovaní nebude přechod na 
operaci nebo technologii se srovnatelnými 
úrovněmi emisí na jednotku vyrobené 
energie nebo s dobou návratnosti uhlíku 
příliš dlouhou pro splnění ambicí Unie do 
roku 2050. 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. Podpora by 
měla směřovat rovněž na přechod k 
udržitelnému využívání půdy, například 
do odvětví rašeliny. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována uplatňování 
zásady „znečisťovatel platí“, primární 
zásady energetické účinnosti a činnostem, 
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které podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření posilují tvorbu 
zelených a udržitelných pracovních míst, 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství a zmírní 
negativní vedlejší účinky této 
transformace.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 155
João Ferreira

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 

(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 důstojná pracovní 
místa 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 zaměřené na podporu 
kvalitních pracovních míst. V upadajících 
odvětvích, jako je výroba energie založená 
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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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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 přeměnu průmyslu 
dotčených oblastí s tím, že se zabrání 
strukturálnímu 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 2050 podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost se 
zaměstnaneckými právy a zabrání 
zhoršování životního prostředí. FST by 
měl také přispívat k zavedení zásadních 
změn v mobilitě – přechodu k druhům 
dopravy, které mají menší dopad na 
klima, obzvláště investicím do 
modernizace a rozšíření železničních sítí a 
poskytování efektivnějších služeb v oblasti 
veřejné dopravy v metropolitních 
oblastech a městských centrech. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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

Or. pt
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Pozměňovací návrh 156
Pär Holmgren

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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

(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, zejména závazku 
Unie a členských států omezit vzrůst 
teploty na 1,5°C ve srovnání s 
předindustriálními úrovněmi. V tomto 
ohledu hraje důležitou úlohu taxonomie 
EU pro udržitelné činnosti. Seznam 
investic by měl zahrnovat ty investice, 
které podporují místní komunity a 
ekonomiky a jsou environmentálně a 
sociálně udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální, environmentálně 
udržitelné, plně založené na obnovitelných 
zdrojích, vysoce energeticky účinné a 
oběhové hospodářství nejpozději do roku 
2040. V upadajících odvětvích, jako je 
výroba energie založená na uhlí, lignitu, 
rašelině, zemním plynu, ropě nebo těžební 
činnosti spojené s těmito fosilními palivy, 
by měla být podpora podmíněna úplným 
postupným ukončením činnosti v časovém 
rámci odpovídajícímu cíli omezení zvýšení 
teploty na 1,5°C ve srovnání s 
předindustriálními úrovněmi a snižování 
úrovně zaměstnanosti. Pokud jde o 
transformaci hospodářských odvětví s 
vysokými úrovněmi emisí skleníkových 
plynů, měly by být v souladu s 
klimatickými a energetickými cíli EU do 
roku 2030 a cílem klimatické neutrality 
EU, jak je stanoví evropský právní rámec 
pro klima, podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 
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postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší vysoce kvalitní pracovní 
místa a zabrání jakémukoli poškozování 
životního prostředí. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých bezemisních technologií, jakož i 
v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření přispějí k podstatnému 
snížení emisí skleníkových plynů a k 
využívání přírodních zdrojů.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 157
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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 

(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 
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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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

na klimaticky neutrální, odolné 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 205013podporovány 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, přičemž 
zhoršující faktory, jež je třeba zohlednit, 
jsou míra nezaměstnanosti, trendy úbytku 
obyvatelstva a předchozí snahy o 
rekonverzi spojené s fosilními palivy, jež 
oslabily příslušné hospodářské struktury v 
regionu. Zvláštní pozornost by měla být 
rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální, odolné a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds

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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

(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. Investice do přechodových 
zdrojů energie, jako je zemní plyn, jsou 
způsobilé k získání podpory, pokud tyto 
investice vedou k podstatnému snížení 
emisí skleníkových plynů a umožňují 
využívání plynu z obnovitelných zdorjů 
jako udržitelnou alternativu. 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 
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i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Kateřina Konečná

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 

(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 
nevíce exponované komunity, pracovníky 
a 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 nejpozději do roku 2050. 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 
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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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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 nejpozději 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 
alternativním činnostem, které posilují 
místní komunity a udržitelnou obživu 
zaměstnanců, bojují s energetickou 
chudobou a podporují inovace a výzkum v 
oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace 
nejpozději do roku 2050. 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy (10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
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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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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 dodržují 
práva občanů, jak je stanoví evropský pilíř 
sociálních práv, podporují místní 
ekonomiky a jsou z dlouhodobého hlediska 
sociálně, environmentálně a ekonomicky 
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, fosilním plynu, 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 udržitelné 
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 a konektivity, pokud 
tato opatření přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace nejpozději do 
roku 2050.

_________________ _________________
13 Jak je stanoveno ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, Výboru regionů a 
Evropské investiční bance „Čistá planeta 

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

pro všechny Evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ (COM(2018) 773 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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 205013podporovány 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 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Investice jsou způsobilé 
pouze, jsou-li v souladu s cíli Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí a s 
taxonomií EU pro udržitelné financování. 
Seznam investic by měl upřednostňovat ty 
investice, které podporují lidí, místní 
ekonomiky, tvorbu pracovních míst a jsou 
z dlouhodobého hlediska udržitelné, 
přičemž se zohlední všechny cíle Zelené 
dohody. Financované projekty by měly 
přispívat k transformaci na klimaticky 
neutrální a netoxické oběhové hospodářství 
a být v souladu se zásadou „neškodit“ 
Zelené dohody. 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 
nejpozději do roku 205013 podporovány 
nové činnosti zaváděním nových 
technologií, nových postupů nebo 
produktů, které povedou k výraznému 
snížení emisí a zároveň zachovají a zlepší 
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výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

zaměstnanost a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a netoxické 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na taxonomii 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 162
Hermann Tertsch

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 

(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 



PE650.732v02-00 94/182 AM\1206566CS.docx

CS

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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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 
a konektivity, s úsilím o součinnost s 
evropskými iniciativami, jako jsou Smart 
village a Startups village, pokud tato 
opatření přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

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

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

Or. es
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Pozměňovací návrh 163
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 

(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 a v sociální oblasti. 
Seznam investic by měl zahrnovat ty 
investice, které podporují místní 
ekonomiky a jsou ze střednědobého a 
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 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 a konektivity, 



PE650.732v02-00 96/182 AM\1206566CS.docx

CS

vedlejší účinky této transformace. pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Nicolae Ştefănuță

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 

(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 upřednostňovat ty investice, které 
podporují lidí, komunity a místní 
ekonomiky a jsou ze střednědobého a 
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 
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úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

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 

(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 
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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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství nejpozději do roku 
2040 a zmírní negativní vedlejší účinky 
této transformace.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 166
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Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 205013podporovány 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 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

(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 
cíle Zelené dohody. Financované projekty 
by měly přispívat k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V odvětvích velmi 
náročných na emise, jako je výroba 
energie založená na uhlí, lignitu a také 
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 
výrobních odvětví, měly by být v souladu s 
klimatickými cíli EU do roku 2030 a 
klimatickou neutralitou EU 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, které 
by mohly být uvedeny na trh, jakož i v 
oblastech digitalizace a konektivity, pokud 
tato opatření přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 167
Danilo Oscar Lancini

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 205013podporovány nové činnosti 
zaváděním nových technologií, nových 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
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 vysokou úrovní 
emisí skleníkových plynů, měly by být v 
souladu s cíli EU v oblasti klimatu 
podporovány nové činnosti zaváděním 
nových technologií, nových postupů nebo 
produktů, které povedou v souladu s cíli 



AM\1206566CS.docx 101/182 PE650.732v02-00

CS

postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

EU v oblasti klimatu do roku 2030 
k výraznému snížení emisí, jen pokud 
povedou k ochraně a nárůstu počtu 
pracovních míst a zabrání zhoršování 
životního prostředí a pokud bude 
uplatňována zásada technické neutrality. 
Zvláštní pozornost by měla být rovněž 
věnována činnostem, které podporují 
inovace a výzkum v oblasti vyspělých a 
udržitelných technologií a také v oblastech 
digitalizace a konektivity, pokud tato 
opatření přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zruší negativní vedlejší 
účinky této transformace.

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

Or. it

Pozměňovací návrh 168
Mick Wallace, Clare Daly

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 

(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 upřednostňovat ty investice, které 
podporují lidí, komunity a místní 
ekonomiky a jsou ze střednědobého a 
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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 205013podporovány 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 a konektivity, pokud tato 
opatření přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace.

dlouhodobého hlediska udržitelné, přičemž 
se zohlední všechny cíle Zelené dohody. 
Financované projekty by měly přispívat k 
ekologické transformaci na oběhové 
hospodářství s nulovými emisemi uhlíku. 
V upadajících odvětvích, jako je výroba 
energie založená na uhlí, lignitu, rašelině, 
zemním plynu, ropě a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s fosilními palivy, 
by měla být podpora přímo vázána a 
závislá na ukončování činnosti s pevným 
harmonogramem v revidovaných 
integrovaných vnitrostátních plánech v 
oblasti energetiky a klimatu 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 s 
ekologickou transformací na hospodářství 
s nulovými emisemi uhlíku 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 podpůrným 
činnostem, které maximalizují přínosy pro 
komunitu, jako je podpora komunit 
obnovitelných energií a samospotřebitelů 
obnovitelných energií.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a)  Fond pro spravedlivou 
transformaci by měl rovněž pokrývat 
průmyslové činnosti zahrnující výrobu 
průmyslových výrobků ovlivněnou 
přechodem ke klimatické neutralitě.  V 
této souvislosti je a bude nejvíce postiženo 
evropské odvětví výroby automobilů, 
vzhledem k tomu, že působí v kontextu 
zesílené mezinárodní konkurence a 
přísnějších environmentálních a 
klimatických požadavků. Za více než 20 % 
celkových emisí CO2 EU odpovídá 
silniční doprava. Uhlíkové neutrality 
nebude tedy možné dosáhnout, aniž by 
byla poskytnuta zvláštní podpora tomuto 
odvětví, které představuje 11,4 % 
pracovních míst v průmyslu EU, více než 
7 % HDP Unie a 13,8 milionu přímých a 
nepřímých pracovních míst. Vzhledem k 
tomu, že nejvíce jsou postiženi výrobci 
automobilů, jejich dodavatelé a odvětví 
údržby a oprav, měl by FST tato odvětví 
podpořit a pomoci pracovníkům a 
uchazečům o práci při získávání 
modernějších dovedností, zejména v 
souvislosti s výrobou vozidel s nulovými 
nebo nízkými emisemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Fonf pro spravedlivou 
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transformaci by měl být rovněž využíván 
na podporu investic do sociálních, 
vzdělávacích, zdravotnických a kulturních 
projektů, zejména v regionech, které jsou 
závislé na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a které jsou zasaženy 
strukturální transformací na 
nízkouhlíkové hospodářství účinné 
z hlediska zdrojů. Nerovnost příležitostí 
v regionech způsobilých k přijetí podpory 
negativně ovlivňuje zejména přístup ke 
vzdělání, kultuře, komunitním a sociálním 
službám. Rozvoj silné místní komunity, 
jakož i integrace zranitelných skupin ve 
společnosti bez diskriminace, mohou 
posílit hospodářské možnosti a zajistit 
spravedlivou transformaci pro všechny. 
To by pomohlo zajistit, aby lidé žijící 
v regionech, v nichž probíhá 
transformace, včetně těch, kteří jsou 
aktivní v sociální ekonomice, kteří mají 
zásadní význam pro místní hospodářský 
rozvoj a sociálně tržní hospodářství, měli 
přístup k vysoce kvalitním veřejným 
službám a službám obecného zájmu, čímž 
by se podpořila sociálně spravedlivá 
transformaci, která nikoho neopomíjí.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Transformace může být výzvou 
kvůli tomu, že se její cíle někdy navzájem 
rozcházejí. Může tak tomu být v případě 
projektů na využití vodní energie, jež 
mohou mít negativní dopad na ekologický 
status vodních toků, jejich propojení, rybí 
populaci, a v důsledku toho na místní 
komunity a jejich obživu. Kromě toho 
záleží dopad vodní energie na klima velmi 
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specificky na konkretním projektu a 
životní cyklus emisí skleníkových plynů 
může být nakonec stejný jako u fosilních 
paliv.1a Z FST by měly být financovány 
pouze projekty nepřinášející újmu, z nichž 
má prospěch jak životní prostředí, tak 
klima. To by mělo být případně podrobně 
uvedeno v popisu projektu na základě 
jeho oblasti působnosti.
_________________
1a Bruckner T., I.A. Bashmakov, Y. 
Mulugetta, H. Chum, A. de la Vega 
Navarro, J. Edmonds, A. Faaij, B. 
Fungtammasan, A. Garg, E. Hertwich, D. 
Honnery, D.  Infield, M. Kainuma, S. 
Khennas, S. Kim, H. B. Nimir, K. Riahi, 
N. Strachan, R. Wiser, and X. Zhang, 
2014: Energy Systems. In: Climate 
Change 2014: Mitigation of Climate 
Change. Contribution of Working Group 
III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Edenhofer, O., R. Pichs-
Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. 
Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. 
Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. 
Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, 
T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) vzhledem k tomu, že projekty v 
rámci FST by měly přispívat k plnění 
závazků podle Zelené dohody a cíle 
dosáhnout klimatické neutrality do roku 
2050, mělo by být úsilí směřováno do 
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podpory technologií, inovací a podpory 
přechodu pro regiony nejvíce postižení 
zelenou transformací, a tedy by z FST 
neměly být podpořeny žádné investice 
spojené s výrobou, zpracováním 
distribucí, skladováním nebo spalováním 
fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Fond pro spravedlivou 
transformaci 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 a měly by vést 
k zakonzervování aktiv škodlivých pro cíle 
klimatické neutrality a ochrany životního 
prostředí s ohledem na jejich životní 
cyklus;

Or. en

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 174
Pär Holmgren

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany lidí, kteří jsou při 
transformaci na klimatickou neutralitu a 
ekologické transformaci nejzranitelnější, 
by měl FST podporovat také zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci dotčených 
pracovníků i nezaměstnaných a 
nejchudších osob, s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat všem kategoriím 
uchazečů o zaměstnání aktivní 
personalizovanou pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do společnosti a současně sledovat přístup 
aktivní genderové vyváženosti a 
nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by se měl FST zejména 
zaměřovat na rozvíjení a zhodnocení 
jejich stávajících profesních dovedností a 
vzdělání, a rovněž na zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci dotčených 
pracovníků s cílem pomoci jim připravit se 
na nové pracovní příležitosti, jakož i 
poskytovat uchazečům o zaměstnání 
pomoc při hledání zaměstnání a jejich 
aktivním začleňování do trhu práce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků a OSVČ, jejichž 
činnost byla postižena v důsledku 
významných strukturálních změn, s cílem 
pomoci jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany 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 situace, jakož 
i poskytovat uchazečům o zaměstnání 
pomoc při hledání zaměstnání a jejich 
aktivním začleňování do trhu práce a 
zajišťovat, že změna zaměstnání pro ně 
nebude mít negativní důsledky.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 178
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků, vybavit je 
nezbytnými kvalifikacemi a dovednostmi, 
s cílem pomoci jim připravit se na nové a 
lepší pracovní příležitosti, jakož i 
poskytovat uchazečům o zaměstnání 
pomoc při hledání zaměstnání a jejich 
aktivním začleňování do trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Sara Cerdas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, a zmírňování energetické 
chudoby by měl FST podporovat také 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

Or. pt

Pozměňovací návrh 180
Danilo Oscar Lancini
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
postiženi účinky transformace na 
klimatickou neutralitu, by měl FST 
podporovat také zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci dotčených pracovníků s cílem 
pomoci jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti, jakož i poskytovat uchazečům 
o zaměstnání pomoc při hledání 
zaměstnání a jejich aktivním začleňování 
do trhu práce.

Or. it

Pozměňovací návrh 181
Radan Kanev

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 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 bránící recesi a zajišťující, aby 
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice 
by měly být chápany jako investice do 
fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv 
podniků za účelem výroby zboží nebo 
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/ES14a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do udržitelných 
družstev. Produktivní investice by měly být 
chápány jako investice do fixního kapitálu 
nebo nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a 
zaměstnanosti.
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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.
_________________
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).

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s působností článku 4.

Pozměňovací návrh 183
Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice 
by měly být chápany jako investice do 
fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv 
podniků za účelem výroby zboží nebo 
poskytování služeb, čímž přispějí k tvorbě 

(12) S cílem posílit diverzifikaci území, 
která vyžadují další podporu k dosažení 
transformace, by FST měl podporovat 
produktivní investice s potenciálem 
vytváření pracovních míst v ekologických 
a udržitelných malých a středních 
podnicích. Produktivní investice by měly 
být chápány jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 



AM\1206566CS.docx 113/182 PE650.732v02-00

CS

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/ES14a 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.

za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a ekologických, důstojných 
a udržitelných pracovních míst za 
současného uznání, zhodnocení a 
zvyšování dovedností a vzdělání místních 
lidských zdrojů. V případě podniků jiných 
než malé a střední podniky by produktivní 
investice měly být podporovány pouze 
tehdy, pokud jsou nezbytné pro zmírnění 
ztrát pracovních míst v důsledku 
transformace a pokud přispívají k dosažení 
hlavního cíle FST, jímž je urychlení 
transformace na oběhové hospodářství 
odolné vůči změně klimatu, a to 
vytvořením nebo podporou přizpůsobení 
významného počtu pracovních míst, 
a pokud nevedou k přemístění nebo 
nevyplývají z přemístění podniku. 
Investice do stávajících průmyslových 
zařízení, včetně těch, které spadají pod 
unijní systém obchodování s emisemi, by 
měly být přípustné, pokud přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku 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 
důstojných a udržitelných pracovních 
míst. Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace, 
měly by být udržitelné a v souladu se 
zásadou „energetická účinnost v první 
řadě“ a měly by z působnosti FTS vyjmout 
veškeré investice do infrastruktury 
fosilních paliv. 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 184
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo 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 

(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 chápány jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a důstojné 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 pracovních 
míst, a pokud nevedou k přemístění nebo 
nevyplývají z přemístění podniku. 
Investice do stávajících průmyslových 
zařízení by měly být povoleny, pokud 
přispívají k přechodu na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a vedou 
k ochraně významného počtu pracovních 
míst. Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
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bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14a 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.

Podpora 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.

_________________
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).

Or. pt

Pozměňovací návrh 185
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, Nikos Androulakis, Monika Beňová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice 
by měly být chápany jako investice do 
fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice s potenciálem 
vytváření pracovních míst v ekologických 
a udržitelných malých a středních 
podnicích. Produktivní investice by měly 



PE650.732v02-00 116/182 AM\1206566CS.docx

CS

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/ES14a 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.

být chápány 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. 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.

_________________
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).

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo 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/ES14a 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 

(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 chápány 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. 
Tyto investice by měly zohledňovat zásadu 
„znečisťovatel platí“ a neměly by být 
považovány za příležitost pro průmyslové 
závody prodávat nadbytečné emisní 
povolenky za účelem vlastního zisku. 
Rovněž by měly být vyloučeny investice do 
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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.

technologií fosilních paliv, jako je 
zachycování a ukládání uhlíku a 
zlepšování emisní výkonnosti stávajících 
zařízení, neboť nepřispívají k cíli 
dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality. 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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 

(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 chápány 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 
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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/ES14a 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.

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. 
Tyto investice by měly prováděny tak, aby 
se zabránilo riziku nežádoucích vedlejších 
výnosů pro dotčená průmyslová zařízení, 
aby nevyužívaly dodatečnou podporu 
poskytovanou z FST na dekarbonizaci své 
průmyslové činnosti s cílem prodávat 
přebytečné emisní povolenky a 
nezískávaly tak nad rámec finanční 
pomoci z FST neoprávněné zvýhodnění 
(windfall profits). 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.

_________________ _________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 

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

povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 
32).

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo 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/ES14a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do společností, 
zejména do mikropodniků a 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. 
Produktivní investice by měly být 
podporovány především tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro vyrovnání ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace tím, že 
vytvoří nová pracovní místa nebo ochrání 
stávající, za předpokladu, že nepovedou 
k přemísťování podniků nebo nebudou 
výsledkem přemístění podniku z jiného 
členského státu nebo jiného regionu 
daného členského státu. Investice do 
stávajících průmyslových zařízení, která 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
budou z hlediska příslušných 
referenčních hodnot zavedenách pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 přínosem a nepovedou 
k negativnímu saldu vzhledem k počtu 
pracovních míst. Veškeré takové investice 
by měly být náležitě odůvodněny v 
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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.

příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace. V zájmu ochrany politiky 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti by bylo vhodné, aby se 
na podporu poskytovanou podnikům 
vztahovala výjimka z pravidel Unie 
v oblasti státní podpory podle článků 107 a 
108 SFEU.

_________________ _________________
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).

Or. it

Pozměňovací návrh 189
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo 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 

(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 chápány 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 
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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/ES14a 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.

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/ES 14a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
Tyto investice by měly zohledňovat zásadu 
„znečisťovatel platí“ a neměly by být 
považovány za příležitost pro průmyslové 
závody prodávat nadbytečné emisní 
povolenky za účelem vlastního zisku. 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.

_________________ _________________
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).

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Pär Holmgren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo 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/ES14a 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 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci a odolnost území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků v odvětvích nezbytných 
pro přechod ke klimaticky neutrálnímu, 
environmentálně udržitelnému, na 
obnovitelných zdrojích plně založenému, 
vysoce zdrojově a energeticky účinnému a 
oběhovému hospodářství nejpozději do 
roku 2040.  Produktivní investice by měly 
být chápány 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 
striktně nezbytné pro provedení územního 
plánu spravedlivé transformace a 
přispívají ke 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. 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.
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podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

_________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo 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 

(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 chápány 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 
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výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14a 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.

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. 
Veškerými investicemi nejsou dotčeny 
zásada upřednostňování energetické 
účinnosti a zásada „znečisťovatel platí“.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
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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/ES14a 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.

produktivní investice. 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 
přispívají ke 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.

_________________ _________________
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. 

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, 
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32). 25.10.2003, s. 32).

Or. pl

Pozměňovací návrh 193
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Marian-Jean Marinescu, Bartosz 
Arłukowicz, Traian Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe 
Hansen, Dolors Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert 
Lins, Christine Schneider, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1(2a) 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Společné rozdělování finančních 
prostředků by mělo probíhat podle zásady 
„prioritní regiony s vysokými emisemi 
uhlíku“, což souhrnně zahrnuje regiony, 
které jsou výrazně závislé na uhlí (a 
uhelných elektrárnách) a které mají HDP 
na obyvatele pod průměrem EU.
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Or. en

Odůvodnění

Fond by měl upřednostňovat oblasti s vysokými emisemi uhlíku, zejména ty, které jsou závislé 
na uhlí a mají HDP na obyvatele pod průměrem EU. Hlavním kritériem způsobilosti by měl 
být počet pracovních míst v těžbě uhlí, využívání energie a odvětví s vysokými emisemi uhlíku.

Pozměňovací návrh 195
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider, Lídia Pereira

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 všem oblastem, 
jež budou dostávat pomoc z FST, 
umožňovat již v rané fázi účinně řešit 
hrozbu ztráty pracovních míst. To by se 
mělo zajistit také příslušným přijetím 
nařízení o blokových výjimkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12c) Oblasti nejvíce ovlivněné 
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 Evropské 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt
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Pozměňovací návrh 198
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by měly být zdroje FST 
navýšeny o doplňkové financování z EFRR 
a ESF+. Příslušné částky převedené z 
EFRR a ESF+ by měly odpovídat typu 
operací stanovených v územních plánech 
spravedlivé transformace a neměly by 
zahrnovat typy operací nezpůsobilé k 
podpoře podle článku 5 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Kateřina Konečná

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 Evropského fondu pro 
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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.

regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
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. .

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Danilo Oscar Lancini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Aby byla pro plánování zdrojů z 
FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst poskytnuta určitá 
flexibilita, mělo by být možné vypracovat 
samostatný program FST nebo přidělit 
zdroje FST jedné nebo několika 
specifickým prioritám v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti. Podle článku 21a nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] by mohly 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 201
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 202
Radan Kanev

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 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným a měřitelným 
prováděním transformačního procesu na 
konkrétním území s cílem dosáhnout 
klimaticky neutrální ekonomiky. V tomto 
ohledu by regiony členských států 
přijímající podporu měly společně 
s příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně stávajících místních podniků a 
zejména MSP a subdodavatelů velkých 
energetických zařízení, občanské 
společnosti a dotčených místních komunit, 
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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 s podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude podrobně popsán proces spravedlivé 
transformace včetně opatření na podporu 
zaměstnanosti a investic do místní sociální 
infrastruktury, a to alespoň v souladu 
s cíli jejich vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu, cíli udržitelného 
rozvoje OSN a evropským pilířem 
sociálních práv. Za tímto účelem by 
Komise měla vytvořit platformu pro 
spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací 
a umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností 
a osvědčených postupů mezi všemi 
dotčenými subjekty a ve všech dotčených 
odvětvích. Stávající platforma by měla být 
plně využívána k šíření osvědčených 
postupů během fáze plánování.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Pär Holmgren

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 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
spravedlivého transformačního procesu na 
konkrétním území s cílem dosáhnout 
ekonomiky, která bude klimaticky 
neutrální, environmentálně udržitelná, 
plně založená na energii z obnovitelných 
zdrojů, efektivně využívající zdroje a 
oběhová, a to nejpozději do roku 2040. V 
tomto ohledu by příslušné orgány v 
každém členském státu měly ve spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v nichž 
bude proces transformace podrobně 
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regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

popsán, včetně právně závazných dat pro 
postupné vyřazení všech fosilních paliv v 
časovém rámci, jenž je v souladu s cílem 
omezit nárůst teploty na 1,5 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí, 
harmonogramu klíčových kroků 
transformace a opatření, která mají 
přispět k plnění cílů posledního akčního 
plánu pro životní prostředí Unie a k cílům 
udržitelného rozvoje OSN. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným a měřitelným 
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. Aby bylo 
možné investovat do řešení 
nepřinášejících újmu, bude kterýkoli 
návrh na podporu pro elektrárnu na 
biomasu na bázi dřeva nebo přeměnu na 
takovou elektrárnu zahrnovat jako 
podmínku způsobilosti studii 
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osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

proveditelnosti, jež bude potvrzovat 
aktuální a budoucí dostupnost odpadu a 
zbytků z biomasy, které mají být využívány 
jako palivo pro navrhovanou kapacitu, 
aby nedocházelo k negativnímu dopadu 
na využívání půdy, změnám ve využívání 
půdy nebo v ukládání uhlíku v rámci 
lesního hospodářství nebo k dodávkám 
dřeva z dřevozpracujícího průmyslu. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Petros Kokkalis

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 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným a měřitelným 
prováděním transformačního procesu na 
konkrétním území s cílem dosáhnout 
klimaticky neutrální ekonomiky nejpozději 
do roku 2050. 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, nebo s ještě 
většími ambicemi. 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 
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odvětvích. výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným a měřitelným 
prováděním transformačního procesu na 
konkrétním území s cílem dosáhnout 
klimaticky neutrální ekonomiky nejpozději 
do roku 2050. 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, nebo s ještě 
vyššími cíli. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares
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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 prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout vnitrostátní 
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 a které budou 
zvyšovat jejich ambice v oblasti 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

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 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky nejpozději do roku 
2040. 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 
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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.

proces transformace podrobně popsán v 
souladu s jejich vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu, nebo s ještě 
většími ambicemi. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Mick Wallace, Clare Daly

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 ekologického transformačního 
procesu na konkrétním území s cílem 
dosáhnout oběhového hospodářství s 
nulovými emisemi uhlíku. 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, nebo s ještě 
většími ambicemi. 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.

Or. en



AM\1206566CS.docx 139/182 PE650.732v02-00

CS

Pozměňovací návrh 210
Edina Tóth

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 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. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Kateřina Konečná

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 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky nejpozději do roku 
2050. V tomto ohledu by členské státy 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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 prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V tomto ohledu 
členské státy vypracují v úzké spolupráci 
se všemi zúčastněnými stranami a s 
podporou Komise 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 213
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 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 
na základě jejich vnitrostátních plánů 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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 214
Danilo Oscar Lancini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna prováděním transformačního 
procesu na konkrétním území s cílem 
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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.

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 by byl proces transformace 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 215
Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby se zajistila dlouhodobá 
účinnost a pozitivní dopady transformace 
a FST, bude vyžadováno shromažďování 
údajů Komisí, aby bylo možné lépe 
předvídat dovednosti potřebné v různých 
odvětvích a průmyslu k adaptaci na 
změny, které vyžaduje nová zelená 
ekonomika, a zejména poskytnout modely 
účinků scénářů dekarbonizace na 
zaměstnanost.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Radan Kanev

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měly být určeny subjekty 
a území, které jsou nejvíce postiženy a na 
které se musí soustředit podpora z FST, 
a popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky nejpozději do roku 2050, 
zejména pokud jde o přeměnu nebo 
uzavření zařízení zabývajících se výrobou 
fosilních paliv nebo jinými činnostmi 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, 
a dále podrobný plán investic do sociální 
infrastruktury. 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, 
možnostech a potřebách těchto území, a to 
i pokud jde o sociální infrastrukturu 
a možnosti vytváření pracovních míst 
potřebných k dosažení transformace, 
a stanovit typ potřebných operací takovým 
způsobem, aby byl zajištěn soudržný 
rozvoj hospodářských činností odolných 
vůči změně klimatu, které jsou zároveň 
slučitelné s dosažením transformace na 
klimatickou neutralitu nejpozději do roku 
2050 a cíli Zelené dohody pro Evropu, 
přičemž musí být zajištěno, aby nikdo 
nebyl opomíjen. Plány by měly rovněž 
určit nejvíce ohrožené a nejcennější lidské 
a podnikatelské zdroje daných oblastí s 
cílem podpory udržitelného rozvoje, a to 
na základě stávajícího vzdělávacího a 
technického potenciálu. Stávající malé a 
střední podniky, zejména ty, které jsou 
subdodavateli v hodnotovém řetězci pro 
produkci fosilních paliv, by měly být 
považovány za klíčové zdroje pro místní 
komunity. Finanční podporu z FST by 
měly obdržet pouze investice v souladu s 
plány transformace. Územní plány 
spravedlivé transformace by měly být 
součástí národního programu FST, jenž 
má být schválen Komisí.
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Pozměňovací návrh 217
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. 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, které budou v 
souladu s plány transformace a se zásadou 
„vážně nepoškozovat“ stanovenou v 
taxonomii EU pro udržitelné finance, 
nepřekážející přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářstvím a nevedoucí k ustrnutí do 
„uvízlých aktiv“. Neměly by být způsobilé 
žádné činnosti ani programy, které 
podporují pokračující využívání fosilních 
paliv. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.



AM\1206566CS.docx 145/182 PE650.732v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Pär Holmgren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měli být určeni obyvatelé 
a území, kteří jsou nejvíce postiženi a na 
které by se měla soustředit podpora z FST, 
a popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata, a přesně stanovené cíle a 
harmonogramy, jež mají být dodrženy, k 
dosažení plně obnovitelné, oběhové a 
klimaticky neutrální ekonomiky efektivně 
využívající zdroje a energii nejpozději do 
roku 2040, 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, 
příležitostech a investičních potřebách 
těchto území a příležitostech s nimi 
spojených a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj environmentálně 
udržitelných hospodářských činností, které 
jsou nezbytné k omezení nárůstu teploty 
na 1,5°C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a dosažení cílů 
Zelené dohody. Finanční podporu z FST by 
měly obdržet pouze investice v souladu s 
plány transformace. Územní plány 
spravedlivé transformace by měly být 
součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. 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. Způsobilé pro financovaní by 
neměly být přechody na operaci nebo 
technologii se srovnatelnými úrovněmi 
emisí na jednotku vyrobené energie nebo 
s dobou návratnosti uhlíku příliš dlouhou 
pro splnění ambicí Unie do roku 2050. 
Finanční podporu z FST by měly obdržet 
pouze investice v souladu s plány 
transformace. Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být součástí 
programů (podporovaných z EFRR, ESF+, 
Fondu soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

Or. en



AM\1206566CS.docx 147/182 PE650.732v02-00

CS

Pozměňovací návrh 220
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zlepšení zaměstnanosti a 
předcházení zhoršování stavu životního 
prostředí, 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 
větším jednotkám, jako jsou regiony 
úrovně NUTS 3, nebo být jejich součástí 
Plány by měly obsahovat podrobné 
informace o výzvách a potřebách těchto 
území a stanovit typ potřebných operací 
takovým způsobem, aby byl zajištěn 
soudržný rozvoj hospodářských činností 
odolných vůči změně klimatu, které jsou 
zároveň slučitelné s transformací na 
klimatickou neutralitu a cíli Zelené 
dohody. Finanční podporu z FST by měly 
obdržet pouze investice v souladu s plány 
transformace a cíli EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu. Územní plány 
spravedlivé transformace by měly být 
součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít větší flexibilitu při posuzování a vymezování území, jichž se 
transformace týká, způsobem, který bude odpovídat cíli FST a přinese nejlepší výsledky. V 
některých členských státech nemusí být NUTS 3 nejvhodnější územní jednotkou pro provádění 
evropské politiky/politik, což by mohlo vést k omezení dopadů plánovaných opatření.
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Pozměňovací návrh 221
Danilo Oscar Lancini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
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 informace o potřebách těchto 
území a stanovit typ potřebných operací 
takovým způsobem, aby byl zajištěn 
soudržný rozvoj hospodářských činností 
odolných vůči změně klimatu. Finanční 
podporu z FST by měly obdržet pouze 
investice v souladu s plány transformace. 
Územní plány spravedlivé transformace by 
měly být součástí programů 
(podporovaných z EFRR, ESF+, Fondu 
soudržnosti nebo případně z FST) 
schválených Komisí.

Or. it

Pozměňovací návrh 222
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Roberta Metsola

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 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Územní plán spravedlivé 
transformace je nutné předložit co 
nejdříve, avšak nejpozději jeden rok po 
vstupu tohoto nařízení v platnost. To 
představuje pro řídicí orgány a členské 
státy realizační problém, jelikož k tomu, 
aby došlo k uvolnění finančních 
prostředků je nezbytné tento plán 
přijmout. Před přijetím plánu je proto 
třeba umožnit podmíněné předběžné 
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financování pro účely poskytování 
odborné pomoci, čímž se tento problém 
částečně vyřeší.

Or. en

Odůvodnění

Po ukončení koronavirové krize budou evropské regiony pod tlakem, a proto by se měly spíše 
než na používání těchto finančních zdrojů k jiným účelům soustředit na posílení postavení 
pracovníků a regionálních společenství prostřednictvím politiky soudržnosti. V rámci 
budoucího oživení je nutné regionům nabídnout možnost vypracovat nový model prosperity. V 
této fázi stále nemáme předpověď, jaký dopad bude mít koronavirová krize na hospodářství, v 
každém případě však můžeme předpokládat, že ekonomiku čeká horší propad výkonnosti než v 
průběhu poslední finanční krize. Regiony budou potřebovat čas na to, aby důkladně posoudily 
ekonomický dopad pandemie, a proto budou potřebovat k předložení svého územního plánu 
spravedlivé transformace dostatek času.

Pozměňovací návrh 225
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 226
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST. Za účelem měření pokroku 
transformace se od společností, které 
budou získávat prostředky z STF, žádá, 
aby podávaly zprávy o svém dopadu na 
udržitelnost podle směrnice EU o 
podávání nefinančních zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Susana Solís 
Pérez, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky a posílil 
dopad FST coby klíčové legislativní části 
Zelené dohody, měla by Komise v souladu 
se zásadou proporcionality mít možnost 
uplatnit finanční opravy v případě 
závažného nesplnění cílů stanovených pro 
specifický cíl FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 

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

Komise v souladu se zásadou 
proporcionality mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Programy financované z FST by 
měly být hodnoceny ex ante a ex post na 
základě metodik sledování klimatu, 
účtování přírodního kapitálu a životního 
cyklu, aby byl měřen jejich dopad na 
udržitelnost na základě harmonizovaných 
ukazatelů a posouzení životního cyklu. 
Musí být zavedena metodika ověřování 
udržitelnosti v souladu s Investičním 
plánem pro udržitelnou Evropu, na jejímž 
základě budou muset realizátoři projektů 
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od určité velikosti hodnotit 
environmentální, klimatický a sociální 
dopad daných projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem doplnění a změny 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 SFEU, pokud jde o změnu 
prvků obsažených v příloze III tohoto 
nařízení týkajících se společných 
ukazatelů výstupů a výsledků. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů15. Zejména pro 
zajištění rovné účasti na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci obdrží 
Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky z 
členských států a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na zasedání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

(17) Je obzvláště důležité, aby Komise v 
rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů15. Zejména pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

_________________ _________________
15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem doplnění a změny jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o změnu prvků 
obsažených v příloze III tohoto nařízení 
týkajících se společných ukazatelů výstupů 
a výsledků. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů15. Zejména pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

(17) Za účelem doplnění a změny jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o změnu prvků 
obsažených v příloze III tohoto nařízení 
týkajících se společných ukazatelů výstupů 
a výsledků, a to na základě 
harmonizovaných ukazatelů udržitelnosti 
a analýz životního cyklu měřících dopad 
na udržitelnost, jak je uvedeno v nařízení 
o taxonomii a v nařízení o zpřístupňování 
informací. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů15. Zejména pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

_________________ _________________
15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem doplnění a změny jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o změnu prvků 
obsažených v příloze III tohoto nařízení 
týkajících se společných ukazatelů výstupů 
a výsledků. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů15. Zejména pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

(17) Za účelem doplnění a změny jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, aby stanovila každoroční rozdělení 
dostupných přídělů mezi členské státy v 
souladu s přílohou I., jakož i pokud jde o 
změnu prvků obsažených v příloze III 
tohoto nařízení týkajících se společných 
ukazatelů výstupů a výsledků. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů15. Zejména pro 
zajištění rovné účasti na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci obdrží 
Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky z 
členských států a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na zasedání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

_________________ _________________
15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem stanovení vhodného vypouští se
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finančního rámce pro FST by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby 
mohla stanovit roční rozpis dostupných 
přídělů podle jednotlivých členských států 
v souladu s přílohou I.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Pär Holmgren

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, kteří se při transformaci 
na klimaticky neutrální, environmentálně 
udržitelnou, plně obnovitelnou a 
oběhovou ekonomiku efektivně využívající 
zdroje a energii nejpozději do roku 2040 
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 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 pro dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
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Danilo Oscar Lancini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají 
s hospodářskou 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 
omezeními stanovenými ve Smlouvách 
ohledně finančních prostředků členských 
států a území, a na straně druhé potřebou 
soudržného prováděcího rámce, který 
zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Or. it

Pozměňovací návrh 237
Sirpa Pietikäinen

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 

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
klimaticky neutrální a oběhovou 
ekonomiku potýkají s hospodářskou 
a sociální transformací, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států. Je to na jedné straně způsobeno 
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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.

zejména rozdíly v úrovni rozvoje různých 
území a zaostáváním nejvíce 
znevýhodněných regionů, jakož i 
omezenými finančními prostředky 
členských států a území, a na straně druhé 
potřebou soudržného prováděcího rámce, 
který zahrnuje několik fondů Unie v rámci 
sdíleného řízení. Jelikož těchto cílů může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Mezivládní panel pro změnu 
klimatu uvádí, že celosvětová spotřeba 
uhlí, ropy a zemního plynu se do roku 
2050 bude muset snížit o 97 %, resp. o 
87 % a o 74 %, aby se globální oteplování 
omezilo na 1,5 stupně Celsia. Tento 
nesmiřitelný rozpor mezi zájmy odvětví 
fosilních paliv a zájmy obyvatel znamená, 
že by se FST měl výslovně zaměřit na 
ukončení existence odvětví fosilních paliv; 
znamená to, že by FST měl provést 
rychlou transformaci energetiky tím, že 
bude podporovat pracovníky v těchto 
odvětvích.

Or. en

Odůvodnění

Nemůžeme ignorovat slona v místnosti, tedy to, že uhlí, ropa a zemní plyn musí zůstat pod 
povrchem. FST se v tomto ohledu nemůže zdráhat. Plyn není přechodné palivo a je 
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nepřijatelné, aby FST podporoval některé z těchto odvětví nebo jen toleroval jejich existenci 
po roce 2050.

Pozměňovací návrh 239
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) V souladu se závazkem Zelené 
dohody, že všechny politiky EU by měly 
přispívat k zachování a obnově 
evropského přírodního bohatství, je v 
tomto nařízení stanoven výlučný seznam 
druhů operací nezpůsobilých k podpoře.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Radan Kanev

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 komunity 
a území, které vyžadují dodatečnou 
podporu, aby mohly uskutečnit proces 
transformace směrem k plně obnovitelné, 
oběhové a klimaticky neutrální ekonomice 
Unie efektivně využívající zdroje a energii 
do roku 2050 a proměnit tyto výzvy na 
příležitosti, zejména pokud jde o vytvoření 
důstojných a udržitelných ekologických 
pracovních míst, zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikaci pracovníků, vzdělávání 
a odbornou přípravu, s cílem podpořit 
nový ekonomický model, který přináší 
prosperitu a dobré životní podmínky 
a zároveň snižuje negativní dopady na 
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klima a životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Pär Holmgren

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 a území 
při řešení sociálně-ekonomických 
problémů spojených s procesem 
transformace na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou, plně 
obnovitelnou a oběhovou ekonomiku 
efektivně využívající zdroje a energii co 
nejdříve a nejpozději do roku 2040, 
přičemž tato transformace musí při plnění 
závazku členských států a Unie v rámci 
Pařížské dohody omezit globální nárůst 
teploty na 1,5 °C ve srovnání s úrovní 
před průmyslovou revolucí být spravedlivá 
a inkluzivní a nesmí nikoho opomíjet.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, 
Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan 
Berger, Christian Doleschal, Ulrike Müller, Christine Schneider

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 

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

klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy. Podpora se 
poskytuje rovněž alespoň všem oblastem 
těžby uhlí v EU, kde se uhlí stále těží, a 
územím, kde dochází k významným 
strukturálním změnám po ukončení 
těžební činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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 ekonomiky, 
obyvatelstvo a životní prostředí území, 
která se z důvodu procesu transformace 
směrem k cíli Unie pro klima na rok 2030, 
který je stanoven v čl. 2 odst. 11 nařízení 
(EU) č. 2018/1999, a klimaticky neutrální 
ekonomice Unie do roku 2050 potýkají se 
závažnými sociálně-ekonomickými 
problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Esther de Lange

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 

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

důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy. Aby členské 
státy podporu od FST obdržely, měly by se 
přihlásit k cíli Unie týkajícímu se 
neutrality z hlediska klimatu pro rok 
2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Marian-Jean Marinescu

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-

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, zejména 
regiony s vysokými emisemi uhlíku, jež 
závisí na těžbě uhlí a uhelných 
elektrárnách a která se z důvodu procesu 
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ekonomickými problémy. transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku Unie do roku 2050 potýkají se 
závažnými sociálně-ekonomickými 
problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Mick Wallace, Clare Daly

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-

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která mají 
ambiciozní plány dekarbonizace v souladu 
s cílem 1,5 stupně z Pařížské dohody, 
avšak čelí transformačním sociálně-
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ekonomickými problémy. ekonomickým změnám, které obzvláště 
postihnou pracovníky. 

Or. en

Odůvodnění

FST musí být založen na podpoře pracovníků, kteří jsou součástí ambiciózní sociálně-
ekonomické transformace, jež musí být v souladu s plánem dekarbonizace pro scénář oteplení 
o 1,5 stupně  Není možné lít peníze do území, kde budou postiženy zisky spíše než pracovníci, 
ani do území, jež nemají plány dekarbonizace v souladu s Pařížskou dohodou. Změny 
nezbytné k souladu s Pařížskou dohodou musí proběhnout dlouho před rokem 2050.

Pozměňovací návrh 249
Miriam Dalli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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 

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

klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 a dosahování cíle Unie pro rok 
2030 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 252
Danilo Oscar Lancini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se 
z důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie 
a epidemie onemocnění COVID-19 
potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými škodami.

Or. it
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Pozměňovací návrh 253
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (dále jen 
„FST“) s cílem podpořit území, která se z 
důvodu procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie 
nejpozději do roku 2040 potýkají se 
závažnými sociálně-ekonomickými 
problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Ačkoli v prosinci 2019 schválila Evropská rada cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality, stalo se tak před vypuknutím pandemie COVID-19, která ochromila naše 
hospodářství, vedla k poklesu HDP, omezení investičních možností a také ke snížení emisí. Z 
tohoto důvodu se pro dosažení uvedeného cíle musí stanovit nová lhůta.

Pozměňovací návrh 256
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V nařízení se stanoví specifický cíl 
FST, jeho zeměpisné pokrytí a zdroje, 
rozsah jeho podpory s ohledem na cíl 
Investice pro zaměstnanost a růst uvedený 
v [čl. 4 odst. 2 písm. a)] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných 
ustanoveních], jakož i zvláštní ustanovení 
pro plánování programu a ukazatele 
nezbytné pro monitorování.

2. V nařízení se stanovuje specifický 
cíl fondu FST, jeho zeměpisná působnost 
a zdroje, rozsah jeho podpory a zvláštní 
ustanovení pro plánování programu a 
ukazatele nezbytné pro monitorování.

Or. en

Odůvodnění

Investice k dosažení cíle, kterým je vytváření pracovních míst a dosažení růstu, se už 
podporují pomocí Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského 
sociálního fondu+. Dochází proto k jejich významnému překrývání. Z tohoto důvodu nemá v 
rámci politiky soudržnosti tento fond žádnou přidanou hodnotu. Fond FST musí proto být 
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vytvořen nezávisle na cílech politiky soudržnosti a měl by mít spojitost s nařízením o 
společných ustanoveních pouze s ohledem na to, že by byl uplatňován v souladu s pravidly 
uvedenými v uvedeném nařízení podobně jako u fondů v oblasti vnitřních věcí.

Pozměňovací návrh 257
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V nařízení se stanoví specifický cíl 
FST, jeho zeměpisné pokrytí a zdroje, 
rozsah jeho podpory s ohledem na cíl 
Investice pro zaměstnanost a růst uvedený 
v [čl. 4 odst. 2 písm. a)] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
jakož i zvláštní ustanovení pro plánování 
programu a ukazatele nezbytné pro 
monitorování.

2. V nařízení se stanoví specifický cíl 
FST, jeho zeměpisné pokrytí a zdroje, 
rozsah jeho podpory s ohledem na cíl 
Investice pro zaměstnanost a růst uvedený 
v [čl. 4 odst. 2 písm. a)] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
jakož i zvláštní ustanovení pro plánování 
programu a ukazatele udržitelnosti 
nezbytné pro monitorování a zavedení 
metodik hodnocení životního cyklu a 
účtování přírodního kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl Specifické cíle

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální a 
hospodářské dopady transformace k 
dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů na rok 
2030 v souladu s návrhem Komise [právní 
předpisy EU v oblasti klimatu] a zároveň 
přispívat k zachování evropského 
přírodního bohatství a předcházení 
zhoršování životního prostředí“.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 včetně dosažení 
cíle Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030“.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Radan Kanev

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
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 moderní a 
konkurenceschopnou ekonomiku, 
moderní energetická a průmyslová řešení 
a klimaticky neutrální ekonomiku“.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým Fond FST přispívá k dosažení 
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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“.

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

Or. en

Odůvodnění

Investice k dosažení cíle, kterým je vytváření pracovních míst a dosažení růstu, se už 
podporují pomocí Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského 
sociálního fondu+. Dochází proto k jejich významnému překrývání. Fond FST by měl být 
vytvořen nezávisle na cílech politiky soudržnosti a měl by mít spojitost s nařízením o 
společných ustanoveních pouze s ohledem na to, že by byl uplatňován v souladu s pravidly 
uvedenými v uvedeném nařízení.

Pozměňovací návrh 264
Miriam Dalli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální a 
oběhovou ekologickou ekonomiku do roku 
2050“.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejpozději do roku 2050“.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 nejpozději do roku 2050“.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejpozději do roku 2050“.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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 
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ekonomiku“. ekonomiku, jakož i její dopady na veřejné 
zdraví“.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„umožnit regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050“.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

FST přispívá k dvojím cílům, tedy jednak 
k tomu, aby regiony mohly řešit všechny 
socioekonomické problémy plynoucí z 
ekologického přechodu na oběhové 
hospodářství s nulovými emisemi uhlíku, 
a za druhé k výraznému snížení 
socioekonomických nerovností na těchto 
územích.

Or. en
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Odůvodnění

FST musí zajistit podporu regionů a orgánů veřejné moci s plány dekarbonizace v zájmu 
dosažení hluboké dekarbonizace při současném řešení všech socioekonomických výzev.  
Omezení sociálně-ekonomické nerovnosti musí být rovněž stěžejním bodem spravedlivého 
přechodu, nebo tento fond nezíská veřejnou podporu.

Pozměňovací návrh 272
Pär Holmgren

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech, pokud si stanoví právně závazné 
cíle a opatření na postupné ukončení 
používání všech fosilních paliv ve lhůtě, 
která je v souladu s cílem omezit nárůst 
teploty ve srovnání s obdobím před 
průmyslovou revolucí na 1,5 °C, včetně 
cíle ukončit používání pevných fosilních 
paliv nejpozději do roku 2030, a cíl 
dosáhnout klimatické neutrality v celém 
svém hospodářství nejpozději do roku 
2040.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech, jež potvrdily cíl dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality, prokázaly 
svůj závazek ve vnitrostátních plánech v 
oblasti energetiky a klimatu a vyžadují 
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finanční podporu k dosažení odolné a 
klimaticky neutrální ekonomiky do roku 
2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech za podmínky, že byly stanoveny 
národní cíle pro klimatickou neutralitu do 
roku 2050. Členské státy musí dále v 
souladu s Pařížskou dohodou stanovit 
průběžné cíle pro rok 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst v těch členských 
státech, jejichž hrubý domácí produkt 
(HDP) nedosahoval v roce 2018 průměru 
Evropské unie. Podpora z FST je vždy 
přiznána členským státům těžícím uhlí 
nebo lignit. 

Or. pl
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Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby byly omezené prostředky FST dostupné všem členským státům. I když 
transformace na klimaticky neutrální hospodářství je výzvou pro všechny, rozsah výzev bude v 
každém členském státě jiný. Bohaté státy, jejichž energetika a ekonomika se již přizpůsobily 
novým technologiím, budou mít s financováním transformace menší problémy a navíc mohou 
vydělat na přesunu technologií do chudších států.

Pozměňovací návrh 276
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech, přičemž podporuje cíl klimaticky 
neutrální ekonomiky Unie do roku 2050 a 
cíle Unie v oblasti životního prostředí v 
souladu s taxonomií EU pro udržitelné 
finance.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech v souladu s cílem EU dosáhnout 
nejpozději do roku 2050 klimatické 
neutrality, přičemž současně zajišťuje 
spravedlivý přechod pro všechny.

Or. en

Odůvodnění

Pouze podpora růstu a zaměstnanosti k zajištění spravedlivého přechodu na neutralitu z 
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hlediska klimatu nestačí.  Pokud bude špatně provedena, bez jasného směru a ohledu na cíl 
EU v oblasti klimatické neutrality, mohla by skutečně ohrozit cíl EU, pokud jde o neutralitu z 
hlediska klimatu, a vést k prohloubení nerovností, což by mělo za následek zanechat bez 
pomoci ty nejzranitelnější.

Pozměňovací návrh 278
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech v souladu s cílem Pařížské dohody 
omezit nárůst teploty na 1,5 °C, přičemž 
současně zajišťuje spravedlivý přechod 
pro všechny.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje sociální, 
socioekonomický a environmentální 
dopad transformace v postižených 
regionech ve všech členských státech,

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Kateřina Konečná

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. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
státech v souladu s cílem klimatické 
neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje území uvedená ve 
čl. 3 odst. 1 ve všech členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Edina Tóth, András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Maria Arena, César Luena, 
Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi 
López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem. Financování 
FST nesmí být na úkor zdrojů přidělených 
ostatním fondům VFR.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Kateřina Konečná

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 alespoň 30 mld. EUR v cenách 
roku 2018 a nemohou být převedeny z 
přídělů z jiných stávajících fondů.  Tato 
částka může být případně navýšena o 
dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Or. en
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Odůvodnění

FST by měl být financován z nových prostředků EU a poskytovat větší finanční podporu, která 
bude podstatně vyšší než 7,5 miliardy EUR. Navrhovaný mechanismus převodu založený na 
přiřazování finančních prostředků získaných od FST ke zdrojům členských států (vlastní 
zdroje nebo prostředky soudržnosti) se stává volitelným (namísto povinným), aby členské státy 
mohly posoudit, jak nejlépe přidělit zdroje. Zabrání se tím tomu, aby zdroje, které jsou již 
vyčleněny na jiné zásadní projekty, byly převedeny na činnosti v rámci FST, což by vedlo k 
nezamýšleným důsledkům.

Pozměňovací návrh 285
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Andreas Glück, Nils Torvalds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 7,5 mld. EUR v cenách roku 
2018, které mohou být případně navýšeny 
o dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem, pokud to 
posouzení dopadu vypracované Komisí 
určí za nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Dodatečné zdroje pro FST by měly být přiděleny pouze tehdy, pokud to Komise 
prostřednictvím posouzení dopadu bude považovat za nezbytné.


