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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

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 a 
vyžádá si značné dodatečné investice. Dne 
12. prosince 2019 schválila Evropská rada 
v souladu s cíli Pařížské dohody cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie. Nicméně s ohledem na to, 
že vypuknutí pandemie COVID-19 na 
počátku roku 2020 má závažný dopad na 
evropské a celosvětové hospodářství, bude 
možná nezbytné revidovat nebo odložit 
datum stanovené pro splnění cíle 
klimatické neutrality.  I když opatření k 
boji proti změně klimatu a zhoršování 
stavu životního prostředí by měla být 
koncipována tak, aby měla obecný přínos 
ve střednědobém až dlouhodobém 
horizontu, 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

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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, hospodářské a sociální cíle na 
regionální úrovni by měl tento 
mechanismus přispět k řešení sociálních a 
hospodářských důsledků transformace 
Unie směrem ke klimatické neutralitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 opatření, jejichž 
cílem je spravedlivá a úspěšná 
transformace energetiky v rámci 
přechodu na klimaticky neutrální 
hospodářství, a 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 spravedlivé 
transformaci energetiky a  zmírnění 
dopadu transformace, a to financováním 
investic do výroby energie s nízkými 
emisemi a 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 
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ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Velikost FST by měla odpovídat 
potřebám spojeným se spravedlivou 
transformací v rámci plnění cíle 
klimatické neutrality.  Vzhledem k tomu, 
že některé regiony, zejména regiony 
závislé na uhlí nebo lignitu, budou čelit 
nepřiměřeným nákladům, měl by se FST v 
duchu evropské solidarity zaměřit 
především na tyto regiony.  Původní 
částka ve výši 7,5 miliardy EUR navržená 
Komisí zdaleka neodpovídá potřebám ani 
těchto, ani dalších regionů, které budou 
potřebovat podporu Unie.  

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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 % 

(6) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provést Pařížskou dohodu, cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a Zelenou 
dohodu 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 
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výdajů z rozpočtu Unie na realizaci 
klimatických cílů. Zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ plně přispějí k dosažení 
tohoto cíle.

cílů. Zdroje převedené z EFRR a ESF+ 
mohou přispět k dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 7

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 pevných fosilních palivech, ale 
také pro průmyslové činnosti, které jsou 
méně náročné na emise skleníkových 
plynů.  Některé tyto činnosti bude třeba v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu postupně ukončit nebo 
přizpůsobit, neboť na tuto transformaci 
nemají dostatečné finanční prostředky. Při 
rozdělování finančních prostředků fondu 
by mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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 v 
přiměřeném časovém rámci 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 podporovány nové 
činnosti zaváděním nových technologií, 
které však musí být způsobilé k uvedení na 
trh, a 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 
zavádění 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.
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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. en

Pozměňovací návrh 9

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, které nevedou k 
přemístění podniku ani z něj nevyplývají.  
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 nezbytné pro zmírnění ztrát 
pracovních míst v důsledku transformace a 
pro vytváření nebo ochranu významného 
počtu pracovních míst měly být jasně 
odůvodněny v územních plánech 
spravedlivé transformace. 
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výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES 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. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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 

(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 
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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.

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. en

Pozměňovací návrh 11

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, přičemž zohledňují své 
vnitrostátní 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 12
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) V územních plánech spravedlivé 
transformace by měla být určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky, zejména pokud jde o přeměnu 
nebo uzavření zařízení zabývajících se 
výrobou fosilních paliv nebo jinými 
činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 2 nebo 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. Pro hodnocení 
investic členských států lze použít 
investiční oblasti a priority stanovené 
Komisí v příloze D zpráv o jednotlivých 
zemích v rámci evropského semestru za 
rok 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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 poskytnout nezbytnou 
podporu územím, která se z důvodu 
procesu transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku Unie potýkají se 
závažnými sociálně-ekonomickými 
problémy.

Or. en

Odůvodnění

EU směřuje do hospodářské recese v důsledku koronavirové krize a mnohé její regiony s 
nízkými příjmy budou potřebovat značnou finanční podporu, aby se s tímto virem a s jeho 
dopady vypořádaly. Je proto možné, že bude třeba lhůtu pro dosažení klimatické neutrality 
prodloužit.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst ve všech členských 
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státech. státech s regiony, které vyžadují finanční 
podporu.

Or. en

Odůvodnění

Neměli bychom automaticky předpokládat, že budou podporu potřebovat všechny členské 
státy. Některé jsou dostatečně bohaté nebo mají vysoce moderní ekonomiky, a tudíž 
nepotřebují podporu z rozpočtu Unie. Omezené zdroje by proto měly být směrovány tam, kde 
existují největší potřeby.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Částka 7,5 miliard EUR nestačí k řešení závažných sociálních a hospodářských výzev, kterým 
budou čelit pracovníci a komunity v souvislosti se spravedlivou transformací.  I když o této 
částce bude rozhodováno jinde, je cílem tohoto pozměňovacího návrhu poukázat na to, že je 
třeba zvýšit financování nezbytné pro dosažení klimatické neutrality EU. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 

vypouští se
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ustanoveních] nevyžadují dodatečné 
zdroje uvedené v odstavci 2, které byly 
FST přiděleny v rozpočtu Unie nebo 
poskytnuty z jiných zdrojů, doplňkovou 
podporu z EFRR nebo ESF+.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mohou lépe rozhodovat o cílech, které je třeba podporovat, jak prostřednictvím 
FST, tak  EFRR a ESF+. Proto by veškeré navyšování FST z EFRR a ESF+ mělo být i nadále 
dobrovolné.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) produktivní investice do 
existujících společností, včetně MSP a 
začínajících podniků;

Or. en

Odůvodnění

FST, který bude v plném rozsahu řešit potřeby související se spravedlivou transformací, by 
měl také podporovat  společnosti, které nejsou považovány za MSP, neboť investice malého 
rozsahu nemusí samy o sobě poskytovat environmentální přínosy stejného rozsahu, jako je 
tomu u velkých projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.  Mimoto je otázka 
hospodářské diverzifikace již lépe řešena v písmenu b).

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) investice do výzkumu a inovací a 
podpora přenosu pokročilých technologií 
způsobilých k uvedení na trh;

Or. en

Odůvodnění

FST musí být okamžitě použitelný a řešit naléhavé potřeby, a proto by nové technologie měly 
být připraveny k použití.  EU má další možnosti financování, jako je program Horizont 
Evropa nebo Evropský investiční fond, které lze využít pro investice do méně vyspělých 
technologií. 

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním zemního plynu, pokud 
povedou k výraznému snížení emisí 
skleníkových plynů;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) investice do dálkového vytápění;

Or. en

Odůvodnění

Soustavy dálkového vytápění představují energeticky účinný způsob zajištění dodávek tepla v 
členských státech, v nichž jsou již dlouhodobě využívány, jako je Polsko a Česká republika.  
Mimoto tyto soustavy snižují spotřebu energie v jednotlivých domácnostech, a přispívají tedy 
k lepší kvalitě ovzduší. 

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

FST , který bude v plném rozsahu řešit potřeby související se spravedlivou transformací, by 
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měl také podporovat  společnosti, které nejsou považovány za MSP, neboť investice malého 
rozsahu nemusí samy o sobě poskytovat environmentální přínosy stejného rozsahu, jako je 
tomu u velkých projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Takováto „výjimka z 
výjimky“ je nadbytečná.  V zájmu transparentnosti by nicméně měl být zachován čl. 7 odst. 2 
písm. h). 

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených v 
příloze I směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud 
byly tyto investice schváleny jako součást 
územního plánu spravedlivé transformace 
na základě informací požadovaných podle 
čl. 7 odst. 2 písm. i). Takové investice jsou 
způsobilé pouze tehdy, jsou-li nezbytné k 
provedení územního plánu spravedlivé 
transformace.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

FST , který bude v plném rozsahu řešit potřeby související se spravedlivou transformací, by 
měl také podporovat  společnosti, které nejsou považovány za MSP, neboť investice malého 
rozsahu nemusí samy o sobě poskytovat environmentální přínosy stejného rozsahu, jako je 
tomu u velkých projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Takováto „výjimka z 
výjimky“ je nadbytečná. V zájmu transparentnosti by nicméně měl být zachován čl. 7 odst. 2 
písm. i).

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 

vypouští se
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č. 651/201416;
_________________
16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 
26.6.2014, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Přechod na nízkouhlíkové hospodářství bude mít negativní dopad na podnikání, proto by bylo 
vyloučení podniků z působnosti podpory zjevně nespravedlivé.  Koronavirová krize a 
související celosvětová recese, kterou má podle očekávání vyvolat, jen dále zvýší počet 
podniků spadajících do této kategorie. 

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 2. Pokud se členský stát rozhodne, že 
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zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST odpovídá alespoň 
1,5násobku částky podpory z FST na tuto 
prioritu, avšak nepřesáhne trojnásobek této 
částky.

do FST převede zdroje v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních], celková částka 
zdrojů z EFRR a ESF+ převedených na 
prioritu FST nepřesáhne trojnásobek částky 
této priority nebo priorit. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mohou lépe rozhodovat o cílech, které je třeba podporovat, jak prostřednictvím 
FST, tak EFRR a ESF+. Proto by veškeré navyšování FST z EFRR a ESF+ mělo být i nadále 
dobrovolné.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 2 nebo 3 společné klasifikace 
územních statistických jednotek (dále jen 
„regiony úrovně NUTS 2 nebo regiony 
úrovně NUTS 3“)  podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.
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_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by  při přípravě plánů spravedlivé transformace měly mít větší flexibilitu.  V 
některých případech (např. Slezsko) je lepší připravit jediný plán spravedlivé transformace 
pro celý region, neboť se tak sníží administrativní zátěž. 

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni zohledňující nejnovější 
verzi vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en

Odůvodnění

Nechceme-li vytvářet zbytečnou administrativní zátěž, neměli bychom trvat na přechodných 
krocích.  Mimoto mohou nové územní plány spravedlivé transformace vést ke změnám 
stávajících cílů stanovených ve vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu.   
Vzhledem k tomu, že mají být tyto plány každé dva roky podrobeny přezkumu, mohla by 
takováto situace vést k nedostatku koordinace, a proto je vhodné tento odkaz zjednodušit. 

Pozměňovací návrh 30

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

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je zbytečné, neboť referenčním bodem pro územní plány spravedlivé 
transformace jsou vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu. 

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Finanční opravy
Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo 
výsledků pro zdroje FST, může provést 
finanční opravy podle článku [98] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] snížením podpory z FST na 
dotčenou prioritu v poměru k dosaženým 
výsledkům.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům musí být poskytnuta větší flexibilita, pokud jde o využití zdrojů FST v 
souladu s tímto nařízením.  Úloha Evropské komise by měla být pouze poradní a nedodržení 
ukazatelů výsledků by nemělo vést ke snížení financování. 

Pozměňovací návrh 32

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zdroje z tohoto fondu by měly být přidělovány těm odvětvím a regionům, na které bude mít 
energetická transformace nejzávažnější dopad. Je zřejmé, že v první řadě a nejvíce bude 
postiženo odvětví uhlí a lignitu. Mimoto v případě uhelných a lignitových dolů velmi často na 
práci v těchto podnicích závisí celé komunity. Proto je oprávněné, aby byl tomuto hledisku 
přikládán prvořadý význam, zatímco otázka pracovních míst v ostatních energeticky 
náročných odvětvích a otázka emisí by měly být na druhém místě. 

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Zdroje z tohoto fondu by měly být přidělovány těm odvětvím a regionům, na které bude mít 
energetická transformace nejzávažnější dopad. Je zřejmé, že v první řadě a nejvíce bude 
postiženo odvětví uhlí a lignitu. Mimoto v případě uhelných a lignitových dolů velmi často na 
práci v těchto podnicích závisí celé komunity. Proto je oprávněné, aby byl tomuto hledisku 
přikládán prvořadý význam, zatímco otázka pracovních míst v ostatních energeticky 
náročných odvětvích a otázka emisí by měly být na druhém místě.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zdroje z tohoto fondu by měly být přidělovány těm odvětvím a regionům, na které bude mít 
energetická transformace nejzávažnější dopad. Je zřejmé, že v první řadě a nejvíce bude 
postiženo odvětví uhlí a lignitu. Mimoto v případě uhelných a lignitových dolů velmi často na 
práci v těchto podnicích závisí celé komunity. Proto je oprávněné, aby byl tomuto hledisku 
přikládán prvořadý význam, zatímco otázka pracovních míst v ostatních energeticky 
náročných odvětvích a otázka emisí by měly být na druhém místě. 

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 32 % celkového přídělu. 
Částky přesahující 32 % celkového přídělu 
na členský stát se přerozdělí úměrně k 
přídělům všech ostatních členských států. 
Podíly členských států jsou odpovídajícím 
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přepočítány; způsobem přepočítány;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby byl tento strop vyjádřen v procentech a nikoli v  absolutních hodnotách, neboť 
se navrhuje, aby byl objem fondu zvětšen.   Navrhované 2 miliardy EUR, které představovaly 
26,7 % z částky  7,5 miliard EUR, by mohly být omezující a při stanovení stropu by se mělo 
zohlednit navýšení konečného rozpočtu. 

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje změny provedené v čl. 7 odst. 2 písm. a) a v čl. 7 odst. 2 písm. 
e).

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 2 – bod 2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3. Soudržnost s ostatními národními, 
regionálními nebo územními strategiemi a 
plány,

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje změny provedené v čl. 7 odst. 2 písm. a) a v čl. 7 odst. 2 písm. 
e).


