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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor jako 
věcně příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
20191 sdělení Zelená dohoda pro Evropu, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. 
V Zelené dohodě pro Evropu bylo 
v souladu s cílem dosáhnout do roku 2050 
účinným a spravedlivým způsobem 
klimatické neutrality v Unii oznámeno 
vytvoření mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má poskytnout 
prostředky k řešení problému změny 
klimatu, při kterém nebude nikdo 
opomenut. Nejzranitelnějšími regiony a 
občany jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi 
škodlivými dopady změny klimatu a 
zhoršováním životního prostředí. Zvládnutí 
transformace zároveň vyžaduje významné 
strukturální změny.

(1) Komise přijala dne 11. prosince 
20191 sdělení Zelená dohoda pro Evropu, 
které představilo plán na vytvoření nové 
politiky růstu pro Evropu a vytyčilo 
ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu 
a pro ochranu životního prostředí. 
V Zelené dohodě pro Evropu bylo 
v souladu s cílem dosáhnout do roku 2030 
cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky 
a do roku 2050 účinným a spravedlivým 
způsobem klimatické neutrality oznámeno 
vytvoření mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který má pomoci při řešení 
problému změny klimatu, při kterém 
nebude nikdo opomenut, a poskytnout 
na to prostředky. Nejzranitelnějšími 
regiony a občany jsou ti, kdo jsou nejvíce 
ohroženi škodlivými dopady změny 
klimatu a zhoršováním životního prostředí, 
které vedou k vylidňování postižených 
regionů. Zvládnutí transformace zároveň 
vyžaduje významné strukturální změny, 
které budou vyžadovat ze strany Unie 
rozsáhlé finanční prostředky, a přestože 
mají členské státy různou výchozí pozici, 
patří mezi oblasti, v nichž bude obtížnější 
dosáhnout transformace energetiky 
na klimatickou neutralitu, nejméně 
rozvinuté regiony, nejvzdálenější regiony 
a horské, ostrovní, řídce osídlené, 
venkovské, odlehlé a zeměpisně 
znevýhodněné oblasti s nízkou hustotou 
obyvatel.  

__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu2, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony 
a odvětví, které jsou transformací nejvíce 
postiženy z důvodu závislosti na fosilních 
palivech, včetně uhlí, rašeliny a ropné 
břidlice, nebo na průmyslových procesech 
s vysokými emisemi skleníkových plynů, 
a které nemají dostatečnou kapacitu 
k financování potřebných investic. 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci sestává ze tří pilířů: Fondu 
pro spravedlivou transformaci 
prováděného v rámci sdíleného řízení, 
ze zvláštního režimu pro spravedlivou 
transformaci v rámci Programu InvestEU 
a z úvěrového nástroje pro veřejný sektor 
s cílem mobilizovat pro dotčené regiony 
dodatečné investice.

(2) Komise přijala dne 14. ledna 2020 
sdělení o investičním plánu Zelené dohody 
pro Evropu2, kterým se zřizuje 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci, jenž se zaměřuje na regiony, 
lidi a odvětví, které jsou z důvodu 
závislosti na fosilních palivech, včetně 
uhlí, rašeliny a ropné břidlice, nebo na 
průmyslových procesech s vysokými 
emisemi skleníkových plynů postiženy 
transformací nejvíce a které nemají 
dostatečnou kapacitu k financování 
potřebných investic. Mechanismus 
pro spravedlivou transformaci sestává ze tří 
pilířů: Fondu pro spravedlivou 
transformaci využívaného v rámci 
sdíleného řízení, ze zvláštního režimu 
pro spravedlivou transformaci v rámci 
Programu InvestEU a z úvěrového nástroje 
pro veřejný sektor s cílem mobilizovat 
pro dotyčné regiony dodatečné investice.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Návrh na zřízení Fondu pro 
spravedlivou transformaci Komise přijala 
dne 14. ledna 20203. V zájmu lepší tvorby 
programů a provádění fondu mají být 
přijaty územní plány spravedlivé 
transformace, které stanoví klíčové kroky 
a harmonogram procesu transformace 
a v nichž jsou určena území, která jsou 
přechodem na klimaticky neutrální 
ekonomiku nejvíce postižena a která 

(3) Návrh na zřízení Fondu pro 
spravedlivou transformaci Komise přijala 
dne 14. ledna 20203. V zájmu lepší tvorby 
programů a využívání fondu mají být 
přijaty územní plány spravedlivé 
transformace, které stanoví klíčové kroky 
a harmonogram procesu transformace 
směrem k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu do roku 2030, jak je uvedeno 
v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 2018/19993a, 
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nemají dostatečnou kapacitu se s problémy 
spojenými s transformací vypořádat.

a v nichž jsou určena území, která jsou 
přechodem na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 postižena nejvíce 
a která nemají dostatečnou kapacitu 
vypořádat se se sociálními 
a environmentálními problémy spojenými 
s transformací. Zásada partnerství se 
uplatňuje na přípravu, provádění, 
sledování a hodnocení územních plánů 
spravedlivé transformace, jak je uvedeno 
v článku [7] nařízení [nařízení o FST].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3a  Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 
11. prosince 2018 o správě energetické 
unie a opatření v oblasti klimatu, kterým 
se mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) 
č. 715/2009, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 
2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Měl by být stanoven úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor (dále jen 
„nástroj“). Nástroj představuje třetí pilíř 
mechanismu pro spravedlivou transformaci 
a podporuje investice subjektů veřejného 
sektoru. Tyto investice by měly odpovídat 
rozvojovým potřebám vyplývajícím 
z problémů spojených s transformací 
popsaným v územních plánech spravedlivé 
transformace přijatých Komisí s řádným 
přihlédnutím k charakteristice 
a potenciálu daného území, které se má 
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v rámci dalších dvou pilířů mechanismu 
pro spravedlivou transformaci a měly by je 
doplňovat.

rozvíjet. Plánované činnosti v oblasti 
podpory by měly být v souladu s činnostmi 
podporovanými v rámci dalších dvou pilířů 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, měly by je doplňovat 
a fungovat v součinnosti. Tyto činnosti by 
měly být také v souladu s cíli týkajícími se 
snížení emisí do roku 2030 a měly by 
se zaměřovat na dosažení klimaticky 
neutrálního hospodářství do roku 2050. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by se nástroj měl vztahovat 
na širokou škálu investic pod podmínkou, 
že tyto investice přispívají ke splnění 
rozvojových potřeb při přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku 
popsaných v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na energetickou 
a dopravní infrastrukturu, sítě dálkového 
vytápění, zelenou mobilitu, inteligentní 
nakládání s odpady, opatření v oblasti čisté 
energie a energetické účinnosti, včetně 
renovací a přestaveb budov, podporu 
přechodu na oběhové hospodářství, 
rekultivaci a dekontaminaci půdy a rovněž 
prohlubování dovedností, změnu 
kvalifikace, odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení. 
Rozvoj infrastruktury může rovněž 
zahrnovat řešení vedoucí k její větší 
odolnosti vůči katastrofám. Zejména na 
územích s významnými transformačními 
potřebami by měl být upřednostňován 
komplexní investiční přístup. Mohly by být 
podporovány rovněž investice do jiných 
odvětví, jestliže jsou v souladu s přijatými 
územními plány spravedlivé transformace. 
Podporou investic, které negenerují 
dostatečné příjmy, se nástroj zaměřuje 

(5) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území, která jsou velmi 
negativně zasažena transformací 
na klimatickou neutralitu, by se nástroj 
měl vztahovat na širokou škálu investic 
pod podmínkou, že tyto investice přispívají 
ke splnění rozvojových potřeb při plnění 
cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky 
do roku 2030 a při přechodu na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 
popsaných v územních plánech spravedlivé 
transformace. Podporované investice se 
mohou vztahovat na inteligentní 
energetické systémy, infrastrukturu v rámci 
ekologického dekarbonizovaného odvětví 
dopravy, vysoce účinné sítě dálkového 
vytápění, inteligentní a udržitelnou 
mobilitu s nulovými emisemi uhlíku, 
investice do výzkumné a inovační 
činnosti, mimo jiné na vysokých školách 
a ve veřejných výzkumných ústavech, 
která by podporovala rozšiřování 
pokročilých technologií připravených 
k použití na trhu, na investice 
do digitalizace, digitálních inovací 
a digitálního propojení, včetně digitálního 
a přesného zemědělství, na nakládání 
s odpady v souladu s hierarchií odpadů, 
na snižování emisí skleníkových plynů, 
na opatření v oblasti čisté energie 
a energetické účinnosti, včetně renovací 
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na poskytování dodatečných zdrojů 
subjektům veřejného sektoru potřebných 
k řešení sociálních, ekonomických 
a environmentálních problémů 
vyplývajících z adaptace na přechod 
na klimatickou neutralitu. S cílem pomoci 
určit investice s vysokým pozitivním 
dopadem na životní prostředí způsobilé 
v rámci nástroje může být použita 
taxonomie EU pro environmentálně 
udržitelné ekonomické činnosti.

a přestaveb budov, na podporu přechodu 
na oběhové hospodářství, na boj proti 
vylidňování, na rekultivaci 
a dekontaminaci půdy, pokud nelze 
uplatnit zásadu „znečišťovatel platí“, 
na prohlubování dovedností, rekvalifikaci, 
odbornou přípravu a sociální 
infrastrukturu, včetně sociálního bydlení 
a také na zajištění digitálního pokrytí 
regionů a zlepšení širokopásmového 
připojení. Všechny financované projekty 
by měly být v souladu s cíli v oblasti 
klimatu stanovenými pro rok 2030, 
a Komise by proto měla zjistit, zda jsou 
všechny tyto projekty v souladu s cílem 
v oblasti snižování emisí. Rozvoj 
infrastruktury může rovněž zahrnovat 
řešení vedoucí k její větší odolnosti vůči 
katastrofám a ke koordinovanější činnosti 
v rámci reakce na krize, zejména v těch 
regionech, které byly v posledních letech 
těžce zasaženy extrémními povětrnostními 
jevy. Zejména na územích s významnými 
transformačními potřebami by měl být 
upřednostňován komplexní investiční 
přístup. Mohly by být podporovány rovněž 
investice do jiných odvětví, jestliže jsou 
v souladu s přijatými územními plány 
spravedlivé transformace a pokud by 
odvětví, kterých se dotýká transformace 
na klimatickou neutralitu, neobdržela 
pomoc z prvního pilíře mechanismu 
pro spravedlivou transformaci (Fondu 
pro spravedlivou transformaci). Podporou 
investic, které negenerují dostatečné 
příjmy, se nástroj zaměřuje na poskytování 
dodatečných zdrojů subjektům veřejného 
sektoru potřebných k řešení sociálních, 
ekonomických a environmentálních 
problémů vyplývajících z adaptace 
na přechod na klimatickou neutralitu. 
Do procesu zjišťování, které investice 
mají být podporovány na základě tohoto 
nástroje, by měly být v souladu se zásadou 
partnerství stanovenou v článku 6 
nařízení (EU)… / … [nového nařízení 
o společných ustanoveních] zapojeny 
příslušné místní a regionální orgány, 
hospodářští a sociální partneři a občanská 
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společnost dotyčných území. S cílem 
pomoci určit investice s vysokým 
pozitivním dopadem na životní prostředí 
způsobilé v rámci nástroje by měla být 
použita taxonomie EU pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti. Aby bylo zajištěno, že podpora 
bude směřovat do nejvíce negativně 
ovlivněných regionů, je nutné přihlédnout 
také k ničivým důsledkům onemocnění 
COVID-19 v mnoha regionech Unie 
a také k nerovnoměrnému dopadu tohoto 
viru.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tento nástroj by měl ve snaze 
o posílení hospodářské, územní a sociální 
soudržnosti přispívat také k odstranění 
nerovností, k prosazování rovnosti žen 
a mužů, k zohledňování genderové 
problematiky a k boji proti diskriminaci 
na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
či přesvědčení, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii, v článku 10 SFEU a v článku 21 
Listiny základních práv Evropské unie. 
Všechny zúčastněné strany zapojené 
do všech fází uplatňování tohoto nástroje 
by se měly zavázat, že budou podporovat 
rovnost žen a mužů a že vzhledem 
k nepřiměřenému dopadu změny klimatu 
a procesu transformace na ženy zajistí 
zejména zohlednění tohoto dopadu.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Rovněž by měly být zajištěny 
zdroje na poradenskou podporu s cílem 
podpořit přípravu, rozvoj a provádění 
projektů.

(12) Rovněž by měly být zajištěny 
zdroje na poradenskou a odbornou 
podporu s cílem podpořit přípravu, rozvoj 
a provádění projektů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Aby bylo zajištěno, že všechny 
členské státy budou mít možnost využívat 
grantovou složku, měl by být vytvořen 
mechanismus, pomocí něhož se stanoví 
vyčleněné vnitrostátní podíly, které musí 
být v první fázi dodrženy, a to na základě 
distribučního klíče navrženého v nařízení 
o Fondu pro spravedlivou transformaci. Je 
nutné přihlížet k potřebám méně 
rozvinutých regionů, jak je uvedeno 
v čl. [102 odst. 2] nařízení .../... [nového 
nařízení o společných ustanoveních].  
Aby však byl zmíněný cíl uveden 
do souladu s potřebou optimalizovat 
hospodářský dopad nástroje a jeho 
provádění, neměly by být tyto vnitrostátní 
příděly vyčleněny déle než do 31. prosince 
2024. Po tomto datu by měly být zbývající 
zdroje, které jsou k dispozici pro grantovou 
složku, poskytovány bez předem 
přiděleného vnitrostátního podílu 
a na konkurenčním základě na úrovni Unie, 
a současně by měla být zajištěna 
předvídatelnost pro investice, sledován 
přístup založený na potřebách 
a podporována hospodářská, sociální 
a územní soudržnost, přičemž přednost by 
měly mít zejména méně rozvinuté regiony, 
které mají omezenou schopnost zajistit si 
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veřejné investice.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) V pracovním programu a ve výzvě 
k podávání návrhů by měly být stanoveny 
zvláštní podmínky způsobilosti a kritéria 
pro udělení grantu. Tyto podmínky 
způsobilosti a kritéria pro udělení grantu 
by měly zohledňovat příslušná kritéria 
stanovená v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) .../... [nařízení 
o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování], schopnost 
projektu splnit cíle a rozvojové potřeby 
popsané v územních plánech spravedlivé 
transformace, příspěvek k dosažení 
unijních cílů v oblasti klimatu 
a energetiky na rok 2030 a k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050, 
celkový cíl podpory hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti a omezení rozdílů 
v rozvoji jednotlivých regionů, význam 
grantové složky pro životaschopnost 
projektu a také závazek členských států, 
pokud jde o klimatické cíle stanovené 
v Zelené dohodě pro Evropu. Komise by 
měla zajistit, aby se v pracovním 
programu přihlíželo k rovnosti mezi muži 
a ženami a k začlenění genderového 
hlediska a aby bylo prosazováno. Podpora 
Unie stanovená tímto nařízením by tedy 
měla být zpřístupněna pouze členským 
státům s alespoň jedním přijatým územním 
plánem spravedlivé transformace. Pracovní 
program a výzvy k podávání návrhů rovněž 
zohlední územní plány spravedlivé 
transformace předložené členskými státy, 
aby byla zajištěna soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými pilíři mechanismu.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jelikož by grantová složka měla 
odrážet rozdílné rozvojové potřeby regionů 
v členských státech, měla by být tato 
podpora náležitě uzpůsobena. Vzhledem 
k tomu, že subjekty veřejného sektoru 
v méně rozvinutých regionech, 
vymezených v čl. 102 odst. 2 nařízení 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
se obecně potýkají s nižší kapacitou 
veřejných investic, měly by být sazby 
grantů uplatňované na úvěry poskytnuté 
těmto subjektům poměrně vyšší.

(16) Jelikož by grantová složka měla 
odrážet rozdílné rozvojové potřeby regionů 
v členských státech a to, zda tyto regiony 
dodržují cíle týkající se omezení emisí 
skleníkových plynů, měla by být tato 
podpora náležitě uzpůsobena. Vzhledem 
k tomu, že subjekty veřejného sektoru 
v méně rozvinutých regionech, 
vymezených v čl. 102 odst. 2 nařízení 
[nového nařízení o společných 
ustanoveních], v nejvzdálenějších 
regionech, jak jsou vymezeny v článku 
349 SFEU, a ve venkovských, řídce 
obydlených a vylidňujících se oblastech se 
obecně potýkají s nižší schopností zajistit 
si veřejné investice, měly by být sazby 
grantů uplatňované na úvěry poskytnuté 
těmto subjektům poměrně vyšší.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem provádění urychlit 
a zajistit, aby byly zdroje využívány včas, 
mělo by toto nařízení stanovit zvláštní 
záruky, které mají být obsaženy 
v grantových dohodách. S ohledem 
na tento cíl by Komise měla mít možnost 
v souladu se zásadou proporcionality 
v případě závažného nedostatečného 
pokroku při provádění projektu jakoukoli 
podporu Unie snížit nebo ukončit. Pravidla 
pro plnění rozpočtu Unie stanoví finanční 
nařízení. Aby byla zajištěna soudržnost 
při provádění programů financování Unie, 
mělo by se finanční nařízení vztahovat na 
grantovou složku a na zdroje pro 
poradenskou podporu poskytovanou 

(18) S cílem provádění urychlit 
a zajistit, aby byly zdroje využívány včas, 
mělo by toto nařízení stanovit zvláštní 
záruky, které mají být obsaženy 
v grantových dohodách. S ohledem 
na tento cíl by Komise měla mít možnost 
v souladu se zásadou proporcionality 
v případě závažného nedostatečného 
pokroku při provádění projektu, stejně jako 
v případě neplnění cílů týkajících se 
omezení emisí, jakoukoli podporu Unie 
snížit nebo ukončit. Komise by měla poté, 
co příslušný členský stát informuje 
o snížení nebo ukončení podpory ze strany 
Unie, obeznámit Radu a Evropský 
parlament s důvody tohoto kroku. Pravidla 
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v rámci tohoto nástroje. pro plnění rozpočtu Unie stanovuje 
finanční nařízení. Aby byla zajištěna 
soudržnost při provádění unijních 
programů financování, mělo by se finanční 
nařízení vztahovat na grantovou složku 
a na zdroje pro poradenskou podporu 
poskytovanou v rámci tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu s finančním nařízením 
a nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013, 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95, 
nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
a nařízením Rady (EU) 2017/1939 mají být 
finanční zájmy Unie chráněny 
prostřednictvím přiměřených opatření, 
včetně prevence, odhalování, nápravy 
a vyšetřování nesrovnalostí, včetně 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků 
a případného ukládání správních sankcí. 
Zejména v souladu s nařízením (Euratom, 
ES) č. 2185/96 a nařízením (EU, Euratom) 
č. 883/2013 může Evropský úřad pro boj 
proti podvodům (OLAF) provádět správní 
vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí 
na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo 
k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu 
s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat trestné činy proti 
finančním zájmům Unie, jak je stanoveno 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1371. V souladu s finančním 
nařízením musí osoby nebo subjekty, 
kterým jsou poskytovány finanční 
prostředky Unie, plně spolupracovat 
na ochraně finančních zájmů Unie a udělit 
nezbytná práva a potřebný přístup Komisi, 

(19) V souladu s finančním nařízením 
a nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013, 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95, 
nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
a nařízením Rady (EU) 2017/1939 mají být 
finanční zájmy Unie chráněny 
prostřednictvím přiměřených opatření, 
včetně prevence, odhalování, nápravy 
a vyšetřování nesrovnalostí, včetně 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků 
a případného ukládání správních sankcí. 
O veškerých zjištěných nesrovnalostech by 
měla být informována Rada a Evropský 
parlament. Zejména v souladu s nařízením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízením (EU, 
Euratom) č. 883/2013 může Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) provádět 
správní vyšetřování, včetně kontrol 
a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda 
nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu 
s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat trestné činy proti 
finančním zájmům Unie, jak je stanoveno 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1371. V souladu s finančním 
nařízením musí osoby nebo subjekty, 
kterým jsou poskytovány finanční 
prostředky Unie, plně spolupracovat 
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úřadu OLAF, úřadu EPPO v případě 
členských států účastnících se posílené 
spolupráce podle nařízení (EU) 2017/1939 
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
a zajistit, aby rovnocenná práva udělily 
i třetí osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie.

na ochraně finančních zájmů Unie a udělit 
nezbytná práva a potřebný přístup Komisi, 
úřadu OLAF, úřadu EPPO v případě 
členských států účastnících se posílené 
spolupráce podle nařízení (EU) 2017/1939 
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
a zajistit, aby rovnocenná práva udělily 
i třetí osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu stanovení vhodného 
finančního rámce pro grantovou složku 
tohoto nástroje do 31. prosince 2024 by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci s cílem stanovit dostupné 
vnitrostátní příděly vyjádřené jako podíly 
celkového finančního krytí nástroje pro 
každý členský stát v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I nařízení [nařízení 
o FST]. Prováděcí pravomoci by měly být 
svěřeny bez postupu projednávání ve 
výborech, jelikož uvedené podíly jsou 
odvozeny přímo z použití předem 
stanovené metodiky výpočtu.

(21) V zájmu stanovení vhodného 
finančního rámce pro grantovou složku 
tohoto nástroje do 31. prosince 2024 by 
měla být s cílem stanovit dostupné 
vnitrostátní příděly vyjádřené jako podíl 
celkového finančního krytí nástroje pro 
každý členský stát na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nástroj poskytuje podporu ve prospěch 
území Unie, která se potýkají se závažnými 
sociálními, environmentálními 
a ekonomickými problémy vznikajícími 
v souvislosti s plněním cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 
a přechodu na klimaticky neutrální 
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ekonomiku do roku 2050.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „příjemcem“ právní subjekt 
veřejného sektoru usazený v členském státě 
jako veřejnoprávní subjekt nebo jako 
soukromoprávní subjekt, který byl pověřen 
výkonem veřejné služby, s nímž byla 
v rámci nástroje podepsána grantová 
dohoda;

2. „příjemcem“ právní subjekt 
veřejného sektoru usazený v členském státě 
jako veřejnoprávní subjekt nebo jako 
soukromoprávní subjekt, který byl pověřen 
uplatňováním partnerství veřejného 
a soukromého sektoru nebo jiným 
výkonem veřejné služby, s nímž byla 
v rámci nástroje podepsána grantová 
dohoda;

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5 „územním plánem spravedlivé 
transformace“ plán vypracovaný v souladu 
s článkem 7 nařízení [nařízení o FST] 
a v souladu se zásadou partnerství 
stanovenou v článku 6 nařízení (EU) ... / 
... [nového nařízení o společných 
ustanoveních] a schválený Komisí;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické problémy, které 
vznikají v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, 
ve prospěch území Unie určených 
v územních plánech spravedlivé 

1. Obecným cílem nástroje je řešit 
závažné socioekonomické a ekologické 
problémy, které vznikají v souvislosti 
s procesem přechodu na klimaticky 
neutrální ekonomiku, ve prospěch území 
Unie určených v územních plánech 



AD\1214782CS.docx 15/26 PE658.810v01-00

CS

transformace vypracovaných členskými 
státy v souladu s článkem 7 nařízení 
[nařízení o FST].

spravedlivé transformace vypracovaných 
členskými státy v souladu s článkem 7 
nařízení [nařízení o FST] a přispívat 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050, a to 
v souladu s cíli Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Specifickým cílem nástroje je 
zvýšit investice veřejného sektoru, které se 
zaměřují na rozvojové potřeby regionů 
určených v územních plánech spravedlivé 
transformace, a sice usnadněním 
financování projektů, které jsou udržitelné 
z hlediska životního prostředí a negenerují 
dostatečný tok vlastních příjmů a které by 
bez grantové podpory z rozpočtu Unie 
nebyly financovány. Zvláštní pozornost je 
věnována méně rozvinutým regionům, jak 
je uvedeno v čl. [102 odst. 2] nařízení .../... 
[nového nařízení o společných 
ustanoveních]. 
Nástroj podporuje také přechod 
na ekonomiku, která by byla klimaticky 
neutrální, udržitelná z hlediska životního 
prostředí a ekonomicky a sociálně 
spravedlivá a která by zaručovala sociální 
soudržnost mezi územími v Unii.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při naplňování specifického cíle 
uvedeného v odstavci 2 je cílem tohoto 
nařízení rovněž poskytovat poradenskou 
podporu při přípravě, rozvoji a provádění 

3. Při naplňování specifického cíle 
uvedeného v odstavci 2 je cílem tohoto 
nařízení rovněž poskytovat poradenskou 
a odbornou podporu při přípravě, rozvoji 
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způsobilých projektů, kdykoli je to třeba. 
Tato poradenská podpora je poskytována 
v souladu s pravidly a metodami provádění 
pro Poradenské centrum InvestEU zřízené 
článkem [20] nařízení [nařízení 
o InvestEU].

a provádění způsobilých projektů, kdykoli 
je to třeba. Tato poradenská podpora je 
poskytována v souladu s pravidly a 
metodami provádění pro Poradenské 
centrum InvestEU zřízené článkem [20] 
nařízení [nařízení o InvestEU].

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částku do výše 2 % zdrojů 
uvedených v odstavci 1 lze použít 
na technickou a správní pomoc určenou 
na provádění nástroje, jako jsou přípravné, 
monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, včetně podnikových 
informačních a technologických systémů, 
a rovněž na správní výdaje a poplatky 
finančních partnerů.

5. Částku do výše 2 % zdrojů 
uvedených v odstavci 1 lze použít 
na technickou a správní pomoc určenou 
na uplatňování nástroje, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní, 
informační, komunikační, reklamní 
a hodnoticí činnosti, včetně podnikových 
informačních a technologických systémů, 
a rovněž na správní výdaje a poplatky 
finančních partnerů.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Přístup ke zdrojům

1. Přístup k nástroji je podmíněn přijetím 
vnitrostátního cíle k dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050. V případě 
členských států, které se dosud nezavázaly 
ke splnění vnitrostátního cíle klimatické 
neutrality, bude uvolněno pouze 50 % 
jejich národního přídělu a zbylých 50 % 
budou mít k dispozici poté, co uvedený cíl 
přijmou.
2. Přístup k nástroji je podmíněn 
respektováním zásad právního státu, což 
je velmi důležitým předpokladem řádného 
finančního řízení a efektivního 
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financování ze strany Unie, a také 
dodržováním lidských práv, včetně práv 
menšin, jako jsou práva osob LGBTI, 
která jsou v několika členských státech 
ohrožena v důsledku zákazu vstupu těchto 
osob do některých oblastí. Komise zamítne 
žádosti místních orgánů, které přijaly 
prohlášení o zákazu vstupu osob LGBTI 
na své území.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. U grantů udělených na základě 
výzev k podávání návrhů zahájených 
od 1. ledna 2025 je podpora Unie 
pro způsobilé projekty poskytována 
bez předem přiděleného vnitrostátního 
podílu a na konkurenčním základě 
na úrovni Unie až do vyčerpání zbývajících 
zdrojů. Při udělování těchto grantů se dává 
přednost méně rozvinutým regionům, jak 
je uvedeno v čl. [102 odst. 2] nařízení .../... 
[nového nařízení o společných 
ustanoveních], a zohledňuje potřeba 
zajistit předvídatelnost investic a podporu 
regionální konvergence.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 17 akty 
v přenesené pravomoci stanovující 
na základě metodiky uvedené v příloze I 
nařízení [nařízení o FST] a za použití 
redistribučního faktoru s přihlédnutím 
k potřebám méně rozvinutých regionů, jak 
je uvedeno v čl. [102 odst. 2] nařízení .../... 
[nového nařízení o společných 
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ustanoveních] příslušné podíly pro každý 
členský stát formou procentního podílu 
z celkových dostupných zdrojů.   

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) projekty dosahují měřitelného 
dopadu při řešení závažných sociálních, 
ekonomických, demografických nebo 
environmentálních problémů vznikajících 
v souvislosti s procesem přechodu 
na klimaticky neutrální ekonomiku, 
přispívají ke splnění cílů Unie v oblasti 
klimatu a energie pro rok 2030 
a k dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050 a jsou přínosem pro území 
určená v územním plánu spravedlivé 
transformace, i když se neprovádějí 
na těchto územích;

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) projekty jsou v souladu s kritérii 
stanovenými v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/85214a 
udržitelné z hlediska životního prostředí;

____________________
14a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 
22.6.2020, s. 13).
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Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekty nedostávají podporu 
v rámci jiných programů Unie;

b) projekty nedostávají podporu 
v rámci jiných programů Unie nebo je tato 
podpora nedostatečná;

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) projekty nepodporují činnosti 
vyloučené podle článku [5] nařízení (EU) 
.../... [nařízení o FST]. 

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) projekty zaručují, že jejich činnost 
nezahrnuje přesun pracovních míst, 
kapitálu a výrobních postupů z jednoho 
členského státu do druhého.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. 
U projektů konajících se na územích 
v regionech úrovně NUTS 2, jejichž HDP 
na obyvatele nepřesahuje 75 % průměru 
HDP EU-27, jak je uvedeno v čl. [102 odst. 
2] nařízení [nové nařízení o společných 

2. Částka grantu nepřesáhne 15 % 
částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem v rámci tohoto nástroje. 
U projektů probíhajících na územích 
v regionech úrovně NUTS 2 vytvořených 
nařízením Evropského parlamentu (ES) 
č. 1059/200314b, jejichž HDP na obyvatele 
nepřesahuje 75 % průměru HDP EU-27, 
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ustanoveních], nepřesáhne částka grantu 
20 % částky úvěru poskytnutého finančním 
partnerem.

jak je uvedeno v čl. [102 odst. 2] nařízení 
[nového nařízení o společných 
ustanoveních], a v přechodových 
regionech s HDP mezi 75 a 100 % 
průměrného HDP v EU-27, jež byly 
ve finančním výhledu na roky 2014–2020 
klasifikovány jako „zaostalé regiony“, 
a u projektů probíhajících 
v nejvzdálenějších regionech, jak jsou 
vymezeny v článku 349 SFEU, nepřesáhne 
částka grantu 25 % částky úvěru 
poskytnutého finančním partnerem.

__________________
14b  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).

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takových případech a po konzultaci 
s finančním partnerem může být částka 
grantu snížena nebo může být grantová 
dohoda ukončena a jakékoli vyplacené 
částky mohou být získány zpět v souladu 
s podmínkami stanovenými v grantové 
dohodě.

V takových případech a po konzultaci 
s finančním partnerem může být částka 
grantu snížena nebo může být grantová 
dohoda ukončena a veškeré již vyplacené 
částky mohou být v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě získány 
zpět. Pokud se v rámci kontroly v polovině 
období zjistí, že cíle stanovené v článku 3 
nejsou dodržovány, může být částka 
grantu snížena, případně platnost 
grantové dohody ukončena.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj je prováděn prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu 

Nástroj je uplatňován prostřednictvím 
pracovních programů zřízených v souladu 
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s článkem 110 finančního nařízení. 
Pracovní programy stanoví vnitrostátní 
podíly zdrojů, včetně případných 
dodatečných zdrojů, pro každý členský stát 
v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 
tohoto nařízení.

s článkem 110 finančního nařízení. Komisi 
je v souladu s článkem 17 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž přijímá tyto pracovní 
programy. V pracovních programech jsou 
s přihlédnutím k příslušným kritériím 
stanoveným v nařízení (EU) 2020/852 
stanoveny podmínky způsobilosti 
a kritéria pro udělování grantů, schopnost 
projektu splnit cíle a vyhovět rozvojovým 
potřebám popsaným v územních plánech 
spravedlivé transformace, příspěvek 
k dosažení unijních cílů v oblasti klimatu 
a energetiky na rok 2030 a k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050, 
celkový cíl podpory regionální a územní 
konvergence a význam grantové složky 
pro životaschopnost projektu. Komise 
zajistí, aby se v pracovním programu 
přihlíželo k rovnosti mezi muži a ženami 
a k začlenění genderového hlediska a aby 
bylo podporováno. Pracovní programy 
stanoví vnitrostátní podíly zdrojů, včetně 
případných dodatečných zdrojů, pro každý 
členský stát v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 6 
odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení Hodnocení a přezkum

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na konci prováděcího období 
a nejpozději do 31. prosince 2031 se 
vypracuje závěrečná hodnotící zpráva 
o výsledcích a dlouhodobém dopadu 
nástroje.

3. Na konci prováděcího období 
a nejpozději do 31. prosince 2031 se 
předloží závěrečná hodnotící zpráva 
o výsledcích a dlouhodobém dopadu 
nástroje Evropskému parlamentu a Radě, 
aby se zjistilo, zda financované projekty 
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přispěly k řešení hospodářských, 
sociálních, demografických 
a environmentálních výzev v příslušných 
regionech. V rámci tohoto závěrečného 
hodnocení se posuzuje, nakolik nástroj 
přispěl k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 
a klimatické neutrality do roku 2050, 
a také hospodářský dopad podpory 
poskytované v rámci nástroje, včetně 
jejího dopadu na prosazování rovnosti žen 
a mužů.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 14 je Komisi 
svěřena do 31. prosince 2028.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 6, 13 a 14 je 
Komisi svěřena do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 6, 13 a 14 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci a finanční partneři zajistí 
viditelnost podpory Unie poskytované 
v rámci nástroje, zejména při propagaci 
projektů a jejich výsledků, poskytováním 
relevantních informací různým cílovým 
skupinám včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci a finanční partneři zajistí 
s podporou vnitrostátních a regionálních 
orgánů viditelnost podpory Unie 
poskytované v rámci nástroje, zejména 
při propagaci projektů a jejich výsledků, 
poskytováním relevantních informací 
různým cílovým skupinám za použití 
nejrůznějších komunikačních kanálů, 
včetně sdělovacích prostředků, sociálních 
médií a veřejnosti.
Informace o podpoře ze strany Unie se 
poskytují jasným, přístupným 
a atraktivním způsobem s využitím 
různých komunikačních kanálů.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí informační 
a komunikační kampaně týkající se 
nástroje, financovaných projektů a jejich 
výsledků. Finanční zdroje vyčleněné na 
nástroj rovněž přispívají k institucionální 
komunikaci o politických prioritách Unie, 
souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2. Komise provádí informační 
a komunikační kampaně týkající se 
nástroje, zajišťuje transparentnost 
a přístup veřejnosti k informacím 
o financovaných projektech a jejich 
výsledcích a měří účinnost těchto 
opatření. Finanční zdroje vyčleněné 
na nástroj rovněž přispívají 
k institucionální komunikaci o politických 
prioritách Unie, souvisejí-li s cíli 
uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(7a) Boj proti vylidňování oblastí 
postižených transformací na klimatickou 
neutralitu 
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