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Pozměňovací návrh 257
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 neutrálního 
a oběhového hospodářství, v němž se 
velmi účinně využívají zdroje i energie a 
které je v plném rozsahu založené na 
obnovitelných zdrojích energie a je 
zaměřeno na dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů 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 potřebách těchto území, 
včetně potenciálu pro tvorbu zelených, 
trvalých a kvalitních pracovních míst, 
který je nezbytný k dosažení sociálně 
spravedlivé transformace, která nikoho 
neopomíjí, 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 klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, v němž se velmi účinně 
využívají zdroje i energie a které je v 
plném rozsahu založené na obnovitelných 
zdrojích energie a je zaměřené na 
dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů do roku 2040 a cíli 
Zelené dohody. Finanční podporu z FST by 
měly obdržet pouze investice v souladu s 
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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 258
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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, jako je míra 
nezaměstnanosti a možné ztráty 
pracovních míst, 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. Územní plány by podobným 
způsobem měly odrážet zejména problémy, 
které bude transformace na klimatickou 
neutralitu představovat pro vzdálené, 
ostrovní nebo zeměpisné znevýhodněné 
oblasti a pro oblasti, které mají 
demografický problém s vylidňováním. 
Finanční podporu z FST by měly obdržet 
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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. es

Pozměňovací návrh 259
Mathilde Androuët

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 
respektovat celkovou soudržnost 
(vnitrostátní, regionální či místní) 
projektů, které vyžadují transformaci či 
restrukturalizaci. 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. Úroveň rozhodování bude 
definována podle územních plánů a 
důležitých výzev, které mají řešit (NUTS 1, 
NUTS 2 nebo NUTS 3). Finanční podporu 
z FST by měly obdržet pouze investice v 
souladu s plány transformace. Územní 
plány spravedlivé transformace by měly 
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být součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 260
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 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. Investiční oblasti a 
priority, které Komise uvádí v příloze D 
zpráv pro jednotlivé země na rok 2020, by 
měly být orientační a neměly by členským 
státům bránit v tom, aby navrhly, v jakých 
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oblastech by se mohl FST uplatnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 zasažena 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,  
jakož i podrobný plán investic do nové 
infrastruktury, a to za současného udržení 
a rozšiřování pracovních příležitostí v 
dotčených oblastech s cílem zamezit 
sociálnímu vyloučení. 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 to i z hlediska 
infrastruktury a vytváření pracovních 
míst, 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. 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
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Pozměňovací návrh 262
Erik Bergkvist

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. Plány by měly obsahovat 
podrobné informace o součinnosti a 
doplňkovosti s dalšími unijními programy 
a pilíři mechanismu pro spravedlivou 
transformaci a případně s Modernizačním 
fondem s cílem pokrýt zjištěné rozvojové 
potřeby. 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 263
Krzysztof Hetman

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 pevných fosilních paliv nebo 
jinými činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů a současně by měly 
být vytvářeny nové pracovní příležitosti, 
aby se zabránilo sociálnímu vyloučení v 
dotčených územích. Tato území by měla 
být přesně vymezena a měla by odpovídat 
regionům úrovně NUTS 2 nebo 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 a současně zachovat úroveň 
zaměstnanosti. Finanční podporu z FST by 
měly obdržet pouze investice v souladu s 
plány transformace. Územní plány 
spravedlivé transformace by mohly být 
součástí programů (podporovaných z 
EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti nebo 
případně z FST) schválených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Katalin Cseh

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 měla být  po provedení 
důkladného konzultačního postupu s 
místními orgány a zástupci určena území, 
která jsou nejvíce postižena a na která by 
se měla soustředit podpora z FST, a 
popsána konkrétní opatření, jež mají být 
přijata za účelem minimalizace 
nepříznivých sociálních dopadů při 
dosahování klimaticky neutrální 
ekonomiky do roku 2050, 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 a sledovaných Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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, a to za současného 
udržení a rozšiřování pracovních 
příležitostí v dotčených oblastech za 
účelem podpory inkluzivního růstu. 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 266
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 

(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 
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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.

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, 
jakož i plány na rekvalifikaci pracovníků 
a usnadnění jejich přechodu na jiné 
druhy zaměstnání, 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 267
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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 

(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 
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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.

činnostmi s vysokými emisemi 
skleníkových plynů nebo činností 
produkující výrobky, na něž má dopad 
přechod EU ke klimatické neutralitě. 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 268
Niklas Nienaß

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 

(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 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 
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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.

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 269
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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, 

(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 příležitostech s nimi 
spojených a stanovit typ potřebných 
operací takovým způsobem, aby byl 
zajištěn soudržný rozvoj hospodářských 
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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.

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 270
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Kromě toho musí řídicí orgány a 
členské státy podle stávajícího plánování 
do konce roku 2020 předložit své územní 
plány spravedlivé transformace. 
Provedení tohoto požadavku představuje 
překážku a vzhledem k tomu, že přijetí 
těchto plánů je podmínkou pro uvolnění 
finančních prostředků, mělo by být před 
jejich přijetím poskytnuto podmíněné 
předběžné financování na technickou 
pomoc s cílem překonat tuto překážku a 
zaměřit se na realisticky progresivní a 
inkluzivní transformaci v souladu s cíli 
EU v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a. Územní plány spravedlivé 
transformace mají být předloženy do 
konce roku 2020. To představuje pro 
řídicí orgány a členské státy 
implementační problém, protože přijetí 
těchto plánů je nezbytné pro uvolňování 
finančních prostředků. Před přijetím 
plánů je proto třeba umožnit podmíněné 
předběžné financování pro účely 
technické pomoci, čímž se tento problém 
částečně odstraní.

Or. it

Pozměňovací návrh 272
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) FST by měl do přípravy a 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace zahrnout strategie 
vycházející „zdola“, které zajistí aktivní 
účast příslušných orgánů veřejné správy, 
hospodářských a sociálních partnerů, 
včetně odborů a dalších příslušných 
zúčastněných subjektů občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Územní plány spravedlivé 
transformace by měly být předloženy 
nejpozději do konce roku 2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Je potřeba zvážit ničivé dopady 
pandemie na hospodářství i životní 
prostředí s cílem přizpůsobit 
harmonogram v zájmu úspěšné, 
inkluzivní a udržitelné transformace. 
Kromě toho musí řídicí orgány a členské 
státy podle stávajícího plánování do konce 
roku 2020 předložit své územní plány 
spravedlivé transformace. Provedení 
tohoto požadavku představuje překážku a 
vzhledem k tomu, že přijetí těchto plánů je 
podmínkou pro uvolnění finančních 
prostředků, mělo by být před jejich 
přijetím poskytnuto podmíněné předběžné 
financování na technickou pomoc s cílem 
překonat tuto překážku.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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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.

Or. en

Odůvodnění

Návrh souvisí s pozměňovacími návrhy k článku 9.

Pozměňovací návrh 276
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST, jakož i pro cíle stanovené pro 
snižování emisí způsobujících skleníkový 
efekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Erik Bergkvist

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 

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

proporcionality a nařízením (EU) …/… 
[nové nařízení o společných 
ustanoveních] mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Stelios Kympouropoulos

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 a nařízením (EU) …/… 
[nové nařízení o společných 
ustanoveních] mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. Zvláštní pozornost a podporu je 
třeba věnovat horským, venkovským, 
ostrovním a odlehlým a nejvzdálenějším 
oblastem. Tyto oblasti se již tak potýkají se 
závažnými hospodářskými a sociálními 
problémy, jako je odliv lidí a celkové 
vylidňování, nižší kvalifikace a méně 
rozvinutá digitální infrastruktura a 
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propojení, což dále snižuje schopnost 
těchto oblastí reagovat na výzvy procesu 
transformace.  Tyto oblasti by rovněž 
mohly mít důležitou úlohu díky schopnosti 
přilákat investice v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů při současném 
zachování zemědělské půdy. 

Or. it

Pozměňovací návrh 280
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Vzhledem k tomu, že proces 
evropského semestru má dopad na 
plánování FST, měly by být do dialogu o 
evropském semestru účinně zapojeny 
místní a regionální orgány jako klíčoví 
partneři. Toto posílené zapojení místních 
a regionálních orgánů do evropského 
semestru by mělo těmto orgánům pomoci 
v rámci koordinace hospodářských politik 
lépe uplatnit partnerství v rámci politiky 
soudržnosti a víceúrovňovou správu.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 

vypouští se
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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. 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 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.
_________________
15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. it

Pozměňovací návrh 282
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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. 

vypouští se
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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

Or. en

Odůvodnění

Návrh souvisí s pozměňovacími návrhy k článku 8.

Pozměňovací návrh 283
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem stanovení vhodného 
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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění obviňuje obecně všechny členské státy z neschopnosti, ačkoli jsou 
státy, které v průměru dosáhly při transformaci energetiky dobrých výsledků, na rozdíl od 
jiných, které z hlediska strategii Evropa 2020 zejména nesplnily dohodnuté cíle pro 
obnovitelné zdroje energie.  Říci, že z tohoto důvodu nejsou (všechny) státy schopny účinně 
dosáhnout výsledků, slouží pouze k ospravedlnění evropského rozhodnutí porušit zásadu 
„znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh 285
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 

(19) Cílů tohoto nařízení, tj. podpořit 
území, která se při transformaci na 
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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.

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. FST by měl 
upřednostňovat činnosti, které zajišťují 
uplatňování vysokých sociálních a 
environmentálních norem, zejména 
prostřednictvím dodržování kolektivních 
smluv a podpory účasti pracovníků. 
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 286
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) Územní plány by měly zohlednit 
nezbytnou hospodářskou obnovu, která 
musí následovat po zdravotní krizi 
způsobené onemocněním Covid-19. FST 
musí podpořit restrukturalizaci či 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku v rámci plánu obnovy 
evropského hospodářství. FST by měl 
podporovat ekonomickou obnovu regionů 
zasažených zdravotní krizí s výhradou 
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dodržení cílů klimatické neutrality.

Or. fr

Pozměňovací návrh 287
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Odůvodnění 19 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19b) S cílem co nejlépe zohlednit 
negativní dopady zdravotní krize 
způsobené onemocněním Covid-19 by měl 
FST podporovat podniky v obtížích v 
důsledku zdravotní krize tak, aby podniky, 
které byly v lednu 2020 udržitelné, mohly 
překonat tuto krizi a současně dodržet cíle 
klimatické neutrality; rovněž by měl 
podpořit zdravotnický sektor poskytnutím 
pomoci podnikům v obtížích a podílejí se 
na zásobování a chodu vnitrostátního 
zdravotnického systému, přičemž dodržují 
cíle klimatické neutrality.

Or. fr

Pozměňovací návrh 288
Christian Doleschal

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 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy. Podpora se 
rovněž poskytuje alespoň všem územím s 
těžbou uhlí v EU, pokud se zde uhlí stále 
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těží, a územím, kde probíhají významné 
strukturální změny po postupném 
ukončení těžební činnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 hospodářství, 
občany a životní prostředí na územích, 
která se z důvodu procesu postupné 
transformace na cestě k dosažení cíle Unie 
v oblasti klimatu do roku 2030 
stanoveného v čl. 2 odst. 11 nařízení (EU) 
2018/1999 a na klimaticky neutrální 
ekonomiku Unie do roku 2050 potýkají se 
závažnými sociálně-ekonomickými 
problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Niklas Nienaß

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 cestě ke 
splnění závazku Unie a členských států 
udržet nárůst globální teploty pod hranicí 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí a cíle klimatické neutrality Unie, 
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jak je vymezen v nařízení (EU) 2020/… 
[nový evropský právní rámec pro klima], 
potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 hospodářství, 
obyvatele a životní prostředí území, která 
se z důvodu procesu transformace za 
účelem dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatu do roku 2030 stanoveného v čl. 2 
odst. 11 nařízení (EU) 2018/1999 a na 
klimaticky neutrální ekonomiku Unie do 
roku 2050 potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

Or. es

Pozměňovací návrh 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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 
závislých na odvětvích těžby uhlí a 
elektrárnách), 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 293
Pascal Arimont

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, 
obyvatele a životní prostředí území, která 
se z důvodu procesu transformace na cestě 
k dosažení cíle Unie v oblasti klimatu do 
roku 2030 a na klimaticky neutrální 
ekonomiku Unie do roku 2050 potýkají se 
závažnými sociálně-ekonomickými 
problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Erik Bergkvist

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 zajišťující, že do roku 2050 
dosáhnou všechny členské státy 
klimatické neutrality, potýkají se 
závažnými sociálně-ekonomickými 
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problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Katalin Cseh

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 a na cestě k dosažení cíle Unie 
do roku 2030 potýkají se závažnými 
sociálně-ekonomickými problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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, obyvatele a 
hospodářské činnosti, jež se z důvodu 
procesu transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku Unie do roku 2050 
potýkají se závažnými sociálně-
ekonomickými problémy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 a výrobní 
odvětví směrem ke klimaticky neutrální 
ekonomice Unie do roku 2050.

Or. it

Pozměňovací návrh 298
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás 
González Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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, kritéria a transparentnost cílů a 
ukazatele nezbytné pro monitorování.

Or. es

Pozměňovací návrh 299
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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, obcím a lidem řešit 
sociální, hospodářské a environmentální 
dopady transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku“ do roku 2040 a 
ambiciózní cíle EU v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030 v 
souladu s nařízením (EU) 2020/… 
[evropský právní rámec pro klima]. 
Přednost mají činnosti, které zajišťují 
uplatňování vysokých sociálních a 
environmentálních norem, zejména 
prostřednictvím dodržování kolektivních 
smluv a podpory účasti pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Simone Schmiedtbauer

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 cestě k dosažení cílů EU v 
oblasti snižování emisí skleníkových plynů 
do roku 2030 a na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 a udržet nárůst 
globální teploty pod hranicí 1,5 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 301
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 jedinému specifickému cíli 
zakotvenému v čl. [4 odst. 1] druhém 
pododstavci nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních] tím, že 
„umožňuje regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální výzvy a 
příležitosti k sociálně spravedlivé 
transformaci na klimaticky neutrální 
a oběhové hospodářství, které je v plném 
rozsahu založené na obnovitelných 
zdrojích energie a v němž se účinně 
využívají zdroje i energie a které usiluje o 
dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů do roku 2040“.

Or. en

Justification

It is deemed necessary to highlight what the main characteristics of a climate-neutral 
economy are, to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment 
modifying "Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and 
energy-efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG 
emissions by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the 
modification of the entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates 
that, in order to avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate 
neutral economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system.

Pozměňovací návrh 302
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým V souladu s čl. [4 odst. 1] druhým 
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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“.

pododstavcem nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
přispívá FST k jedinému specifickému cíli 
„podporovat činnost zaměřenou na 
spravedlivou úspěšnou energetickou 
transformaci za účelem vytvoření 
klimaticky neutrální ekonomiky a umožnit 
regionům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady této 
transformace“.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k významným výzvám a potřebám transformace energetiky a omezeným finančním 
zdrojům plánovaným v rámci rozpočtu EU by se neměl specifický cíl FST zaměřovat jen na 
zmírnění nepříznivých sociálně-ekonomických dopadů transformace, ale především na 
samotnou transformaci energetiky.

Pozměňovací návrh 303
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, César Luena, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Eider 
Gardiazabal Rubial

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, 
pracovní, hospodářské a environmentální 
dopady transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050, včetně 
dosažení cíle EU snížit do roku 2030 
emise skleníkových plynů“.

Or. es

Pozměňovací návrh 304
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Pascal Arimont

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 cestě k dosažení cíle Unie 
v oblasti klimatu do roku 2030 a na 
klimaticky neutrální ekonomiku do roku 
2050“.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Tom Berendsen

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 cestě k dosažení cíle Unie 
v oblasti klimatu do roku 2030 
stanoveného v čl. 2 odst. 11 nařízení (EU) 
2018/1999 a na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050“.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Nora Mebarek
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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 cestě k dosažení cíle Unie 
stanoveného v čl. 2 odst. 11 nařízení (EU) 
2018/1999 a na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050“.

Or. en

Odůvodnění

Znění by mělo být vyjasněno, aby plně odráželo cíle schválené Unií, tj. cíl klimatické 
neutrality do roku 2050 a cíle, které jsou stanoveny v nařízení č. 2018/1999, které budou 
aktualizovány právním rámcem v oblasti klimatu do roku 2030.

Pozměňovací návrh 307
Mathilde Androuët

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 a sociální, hospodářské a 
environmentální dopady zdravotní krize 
způsobené onemocněním Covid-19“.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 308
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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“ v souladu s cíli Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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, hospodářským 
subjektům a lidem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální dopady 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku“.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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. fr

Pozměňovací návrh 311
Niklas Nienaß

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 2040“.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Katalin Cseh

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Přístup k finančním prostředkům v rámci 
FST je podmíněn závazkem členského 
státu k dosažení cíle klimatické neutrality 
do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

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 tím, že se zaměřuje na sociální a 
hospodářský dopad transformace v 
nejvíce postižených regionech. Přístup k 
FST je podmíněn přijetím vnitrostátního 
cíle dosažení cíle Evropské unie 
klimatické neutrality do roku 2050 i 
průběžných cílů do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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. Finanční prostředky by měly 
upřednostňovat regiony s vysokou mírou 
emisí uhlíku, zejména ty, které jsou silně 
závislé na těžbě uhlí (a na uhelných 
elektrárnách) a jejichž HDP na obyvatele 
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je nižší než průměr EU, ale také regiony 
izolované od kontinentální Evropy, jako 
jsou např. ostrovy či nejvzdálenější 
regiony.

Or. en

Justification

Funds should prioritise highly carbon-intensive regions, notably those heavily reliant on 
coal-mining (and coal power plants) and with a GDP per capita below the EU average, but 
also those isolated from continental Europe, such as islands or outermost regions (as of Art. 
349 of TFEU) which are often highly dependent on imported oil for electricity generation.  It 
is in all the aforementioned regions where citizens are faced with the biggest challenges. The 
number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be key 
eligibility criteria. The table with the national allocations circulated by the European 
Commission shows that the suggested methodology could end up prioritising areas that may 
need less external financing compared to those who need it the most.

Pozměňovací návrh 315
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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. FST upřednostňuje regiony, jež 
jsou silně závislé na fosilních palivech, 
provozují průmyslové činnosti s vysokými 
emisemi skleníkových plynů nebo 
průmyslové činnosti, na jejichž produkty 
má dopad transformace na klimatickou 
neutralitu v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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, které podpořily cíl dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality a 
projevují toto odhodlání ve svých 
vnitrostátních plánech v oblasti energetiky 
a klimatu, a které vyžadují finanční 
podporu za účelem dosažení odolného a 
klimaticky neutrálního hospodářství do 
roku 2050.

Or. es

Pozměňovací návrh 317
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 plném souladu s cílem EU 
dosáhnout klimaticky neutrálního a 
oběhového hospodářství plně založeného 
na obnovitelných zdrojích a účinně 
využívajícího zdroje a energii, které 
usiluje o dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů do roku 2040.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. FST podporuje investice pro 
zaměstnanost a růst v oblastech dotčených 
transformací průmyslových zařízení, 
zařízení na výrobu energie a těžby 
fosilních paliv na klimaticky neutrální 
ekonomiku ve všech členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Krzysztof Hetman

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 se zvláštním důrazem na členské 
státy, které jsou závislé na fosilních 
palivech.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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 spravedlivou 
transformaci na klimatickou neutralitu do 
roku 2040 pro všechny v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst ve všech 
členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 321
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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 v čl. 
1 odst. 1 ze všech členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Erik Bergkvist

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. EURv 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 18,75 mld. EUR v cenách roku 
2018. Pokud to bude považováno za 
vhodné, může být částka FST pro období 
2021–2027 případně navýšena 
rozpočtovým orgánem v rámci ročního 
rozpočtového procesu o dodatečné zdroje 
vyčleněné v rozpočtu Unie. Kromě toho 
může být finanční krytí pro FST navýšeno 
o dodatečné příspěvky členských států a o 
další zdroje v souladu s platným základním 
právním aktem, které představují vnější 
účelově vázané příjmy vedle případů 
uvedených v čl. 21 odst. 2 písm. a) 
finančního nařízení.

Or. en

Justification

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
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provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Pozměňovací návrh 323
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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. EURv 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 20 mld. EUR v cenách roku 
2018 a nemohou pocházet z převodů z 
přídělů z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení (EU) …/… [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Mohou být 
případně navýšeny o dodatečné zdroje 
vyčleněné v rozpočtu Unie a o další zdroje 
v souladu s platným základním právním 
aktem.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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 

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí dodatečnou částku 30 mld. 
EUR v cenách roku 2018. Tato částka 
může být případně navýšena o dodatečné 
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Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

zdroje vyčleněné v rozpočtu Unie a o další 
zdroje v souladu s platným základním 
právním aktem. Nepředpokládá se povinný 
převod z přídělů z jiných fondů, na něž se 
vztahuje nařízení (EU) …/… [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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. EURv 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 30 mld. EUR v cenách roku 
2018 („jistina“), které nemohou být 
převedeny z přídělů z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení (EU) …/… [nové 
nařízení o společných ustanoveních]. 
Jistina může být případně navýšena o 
dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu 
Unie a o další zdroje v souladu s platným 
základním právním aktem.

Or. en

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité, aby byl FST vybaven řádným rozpočtem, který musí být doplňkem k 
„tradičnímu“ finanční krytí politiky soudržnosti a musí náležitě zohledňovat meziodvětvový 
rozměr výzev a příležitostí, které nabízí transformace.

Pozměňovací návrh 326
Stelios Kympouropoulos

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



AM\1205768CS.docx 45/159 PE652.417v01-00

CS

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. EURv 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 17,88 mld. EUR v cenách roku 
2018 („jistina“) a nemohou být převedeny 
z přídělů z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení (EU) …/… [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Jistina může 
být případně navýšena o dodatečné zdroje 
vyčleněné v rozpočtu Unie a o další zdroje 
v souladu s platným základním právním 
aktem.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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.

Or. it

Odůvodnění

Částka souvisí s rozhodovacím procesem o víceletém finančním rámci. Zdá se proto vhodnější 
ponechat obecný odkaz na prostředky v hranatých závorkách.

Pozměňovací návrh 328
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
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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. EURv 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 22,5 mld. EUR v cenách roku 
2018 („jistina“), které nemohou být 
převedeny z přídělů z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení …/… [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Jistina může 
být případně navýšena o dodatečné zdroje 
vyčleněné v rozpočtu Unie a o další zdroje 
v souladu s platným základním právním 
aktem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 329
Franc Bogovič

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. EURv 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 mld. EUR v cenách roku 2018 
(„jistina“), které nemohou být převedeny z 
přídělů z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení (EU) …/… [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Jistina může 
být případně navýšena o dodatečné zdroje 
vyčleněné v rozpočtu Unie a o další zdroje 
v souladu s platným základním právním 
aktem.

Or. sl

Odůvodnění

Kvůli FST nesmí dojít k ohrožení prostředků ostatních fondů soudržnosti.
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Pozměňovací návrh 330
Krzysztof Hetman

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 24,375 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. O tyto zdroje by 
neměly být kráceny fondy, na něž se 
vztahuje nařízení (EU) …/… [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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 18,75 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



PE652.417v01-00 48/159 AM\1205768CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 332
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 nejméně 20 mld. EUR v cenách 
roku 2018, které nemohou být převedeny z 
přídělů z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení (EU) …/… 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

Odůvodnění

Fond pro spravedlivou transformaci by měl být podpořen „novými finančními prostředky“ 
EU a poskytovat větší finanční podporu než 7,5 miliardy EUR. Navrhovaný mechanismus 
převodu založený na sladění finančních prostředků získaných z FST se zdroji členských států 
(vlastní zdroje nebo finanční krytí na soudržnost) by se měl stát dobrovolným (a nikoli 
povinným) s cílem umožnit členským státům posoudit, který způsob přidělování zdrojů 
považují za nejlepší. Záměrem je zabránit tomu, aby zdroje, které jsou již vyčleněny na jiné 
zásadní projekty, nebyly přerozděleny na činnosti FST s nezamýšlenými důsledky.

Pozměňovací návrh 333
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov

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 

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 nové zdroje vyčleněné v 
rozpočtu Unie a o další zdroje v souladu s 
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základním právním aktem. platným základním právním aktem.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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 18,75 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

Pozměňovací návrh 335
Pascal Arimont

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 20 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

Pozměňovací návrh 336
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Niklas Nienaß

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 30 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

Pozměňovací návrh 337
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0,35 % částky uvedené v prvním 
pododstavci se přidělí na technickou 
pomoc z podnětu Komise.

Minimální podíl ve výši 0,35 % částky 
uvedené v prvním pododstavci se přidělí na 
technickou pomoc z podnětu Komise s 
možností zvýšení tohoto podílu na žádost 
členského státu na základě konkrétní 
podoby územního plánu spravedlivé 
transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0,35% částky uvedené v prvním 0,20 % částky uvedené v prvním 
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pododstavci se přidělí na technickou 
pomoc z podnětu Komise.

pododstavci se přidělí na technickou 
pomoc včetně přípravných projektových 
prací z podnětu Komise.

Or. it

Pozměňovací návrh 339
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, v němž 
stanoví roční rozpis zdrojů, včetně všech 
dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 
2, podle jednotlivých členských států v 
souladu s metodikou stanovenou v příloze 
I.

3. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci podle článku 
10 rozhodnutí, v němž stanoví roční rozpis 
zdrojů, včetně všech dodatečných zdrojů 
uvedených v odstavci 2, podle jednotlivých 
členských států v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, v němž 
stanoví roční rozpis zdrojů, včetně všech 
dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 
2, podle jednotlivých členských států v 
souladu s metodikou stanovenou v příloze 
I.

3. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci podle článku 
10 rozhodnutí, v němž stanoví roční rozpis 
zdrojů, včetně všech dodatečných zdrojů 
uvedených v odstavci 2, podle jednotlivých 
členských států v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
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Nora Mebarek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, v němž 
stanoví roční rozpis zdrojů, včetně všech 
dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 
2, podle jednotlivých členských států v 
souladu s metodikou stanovenou v příloze 
I.

3. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci rozhodnutí, v 
němž stanoví roční rozpis zdrojů, včetně 
všech dodatečných zdrojů uvedených v 
odstavci 2, podle jednotlivých členských 
států v souladu s metodikou stanovenou v 
příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl mít plnou demokratickou kontrolu nad ročním rozdělením zdrojů.

Pozměňovací návrh 342
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k FST by měl být podmíněn 
přijetím ambiciózní dlouhodobé strategie, 
která je v souladu cílem Unie dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050 v 
souladu s nařízením (EU) [2020/…] [nový 
evropský právní rámec pro klima] a 
průběžnými vnitrostátními cíli do roku 
2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Odchylně od článku [21a] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
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+ +, ani z jiných 
programů pro přidělování finančních 
prostředků z Evropské unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 344
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Odchylně od čl. [21. odst. 1] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
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

Pozměňovací návrh 345
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto dodatečné zdroje se přednostně 
přidělí územím, která při dosahování cílů 
Unie v oblasti klimatu vykazují 
nadprůměrné výsledky. Při rozdělování 
dodatečných zdrojů se zohlední příspěvek 
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členského státu ke snížení emisí 
skleníkových plynů v Unii, přičemž 
výchozí úrovní je duben 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

Investice v rámci FST jsou navíc 
způsobilé pouze tehdy, jsou-li v souladu s 
cíli Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí, zásadou nepoškozování 
životního prostředí a taxonomií EU pro 
udržitelné financování. Činnosti, které by 
bránily v rozvoji a použití nízkouhlíkových 
alternativ a vedly by k blokování 
neslučitelných aktiv nebo by oslabovaly 
dlouhodobé cíle v oblasti životního 
prostředí a klimatu, nebudou vzhledem ke 
své životnosti způsobilé.

Or. fr

Pozměňovací návrh 347
Hannes Heide

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
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cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7, nebo které jsou schváleny 
Komisí v rámci mechanismu podávání 
žádosti v mimořádné situaci v souladu s 
článkem 7a.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST mohou využívat pouze 
členské státy, které se zavázaly k dosažení 
cíle klimatické neutrality EU do roku 
2050 a dodržují základní hodnoty Unie. 
FST podporuje pouze činnosti, které přímo 
souvisejí s jeho specifickým cílem podle 
článku 2 a přispívají k provádění územních 
plánů spravedlivé transformace 
vypracovaných v souladu s článkem 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které přímo souvisejí s jeho specifickým 
cílem podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7.

1. FST podporuje pouze činnosti, 
které souvisejí s jeho specifickým cílem 
podle článku 2 a přispívají k provádění 
územních plánů spravedlivé transformace 
vypracovaných v souladu s článkem 7.
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Or. en

Pozměňovací návrh 350
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. FST je určen primárně k 
financování činností, které mají za cíl 
podporovat diverzifikaci a modernizaci 
místních ekonomik a zachování a 
rozšiřování místních pracovních míst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 351
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zdroje FST jsou dodatečné a 
nenahrazují činnosti podporované z 
EFRR, ESF+ nebo jiných programů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 a s 
environmentálními cíli taxonomie 
udržitelného financování, jak je 
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stanovena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/… ze dne 
… o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování a o změně 
nařízení (EU) 2019/2088, podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

Or. en

Odůvodnění

Taxonomie udržitelného financování EU poskytuje referenční rámec pro posuzování toho, zda 
jsou investice environmentálně udržitelné, a jako taková by měla být uplatňována jako norma 
na jakékoli investice v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci, aniž jsou tím dotčena 
ustanovení o investicích, které jsou vyloučeny z oblasti působnosti nařízení v článku 5. Dne 
15. dubna 2020 Rada přijala svůj postoj v prvním čtení. Nařízení musí být nyní přijato 
Evropským parlamentem ve druhém čtení, aby mohlo být zveřejněno v Úředním věstníku a 
nabýt účinnosti.

Pozměňovací návrh 353
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti. Žádná činnost 
nesmí významně poškozovat 
environmentální cíle taxonomie 
udržitelného financování:

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
alespoň tyto činnosti:
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Or. en

Pozměňovací návrh 355
Katalin Cseh

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Franc Bogovič

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Or. sl

Pozměňovací návrh 357
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Or. en

Odůvodnění

Pojem „výhradně“ je příliš nepružný, mohou existovat určité zvláštní okolnosti v některých 
oblastech, v nichž jsou zapotřebí konkrétní opatření, která jsou odůvodněna v přechodném 
plánu schváleným Komisí.
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Pozměňovací návrh 361
Nora Mebarek

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k omezené velikosti tohoto fondu a velkým investicím, které si vyžádá transformace 
EU na uhlíkově neutrální hospodářství, by se měl počet investičních priorit, na něž se má FST 
zaměřit, omezit důsledně na sociální podporu a rekultivaci půdy, jak původně předpokládal 
Evropský parlament. FST není vhodným nástrojem k financování operací hospodářské 
obnovy, které jsou již podporovány v rámci jiných finančních nástrojů a nástroji EU (EIM, 
EFRR, InvestEU atd.).

Pozměňovací návrh 362
Krzysztof Hetman

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 malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně a přispívají k 
vytváření nových pracovních míst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Návrh nařízení
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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 a provozní 
kapitál do malých a středních podniků a 
podniků jiných než malých a středních 
podniků, včetně začínajících podniků, které 
vedou k hospodářské diverzifikaci, 
modernizaci a přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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 malých a 
středních podniků a podniků jiných než 
malých a středních podniků, včetně 
začínajících podniků, které vedou k 
hospodářské diverzifikaci modernizaci a 
přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 a plně udržitelné 
investice do malých a středních podniků, 
včetně začínajících podniků, které vedou k 
vytváření zelených, trvalých a kvalitních 
pracovních míst, hospodářské diverzifikaci 
a přeměně;
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Or. en

Pozměňovací návrh 366
André Rougé

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 malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně, zejména s cílem 
podporovat místní výrobu;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl podpořit místní výrobu, což by umožnilo zejména 
dosáhnout zvláštního cíle uvedeného v čl. 2.

Pozměňovací návrh 367
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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 a udržitelné investice 
do malých a středních podniků, včetně 
začínajících podniků, které vedou 
k vytváření důstojných a udržitelných 
pracovních míst, hospodářské diverzifikaci 
a přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
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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 a udržitelné investice 
do malých a středních podniků, včetně 
začínajících podniků, které vedou k 
hospodářské diverzifikaci a přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Pascal Arimont

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

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte



PE652.417v01-00 64/159 AM\1205768CS.docx

CS

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 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, včetně začínajících podniků, které 
vedou k hospodářské diverzifikaci a 
přeměně;

Or. it

Pozměňovací návrh 372
Tamás Deutsch

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, mimo jiné do 
začínajících podniků a malých, středních 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 malých a 
středních podniků, včetně začínajících 
podniků, které vedou k tvorbě pracovních 
míst, hospodářské diverzifikaci a přeměně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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, mimo jiné do 
začínajících podniků a malých, středních 
podniků, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

Or. en

Odůvodnění

Formulace týkající se možnosti, aby projekty předkládané podniky, které jsou větší než malé a 
střední podniky, byly zvažovány v rámci FST, nevysílá zřetelné signály pro správné investice v 
potřebných oblastech. Velké podniky představují v rámci transformovaných hospodářských 
odvětvích největší zaměstnavatele a ke spravedlivé transformaci by měly mít možnost přispět 
všechny společnosti.

Pozměňovací návrh 375
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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



PE652.417v01-00 66/159 AM\1205768CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) investice do veřejné a sociální 
infrastruktury a služeb obecného zájmu, 
včetně cílených opatření k řešení 
energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) společenství na základě čtverné osy 
inovací: vlád, podniků, terciárního 
vzdělávání a výzkumných středisek;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) investice do obnovitelné energie, 
ekologizace a stavby zelené infrastruktury 
a údržby a vývoje souvisejících 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Nora Mebarek

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k omezené velikosti tohoto fondu a velkým investicím, které si vyžádá transformace 
EU na uhlíkově neutrální hospodářství, by se měl počet investičních priorit, na něž se má FST 
zaměřit, omezit důsledně na sociální podporu a rekultivaci půdy, jak původně předpokládal 
Evropský parlament. FST není vhodným nástrojem k financování operací hospodářské 
obnovy, které jsou již podporovány v rámci jiných finančních nástrojů a nástroji EU (EIM, 
EFRR, InvestEU atd.).

Pozměňovací návrh 380
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

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 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků a do rozšíření stávajících 
podniků, které povedou k vytvoření 
kvalitních pracovních míst a které 
podporují strategie inteligentní 
specializace, jako jsou mimo jiné inovace, 
zlepšení účinnosti a udržitelnosti letecké a 
námořní konektivity, opatření týkající se 
přeměny cestovního ruchu na udržitelné 
modely šetrné k životnímu prostředí, 
podpora malých a středních podniků, 
rekvalifikace, podpora energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
a podnikatelské inkubátory.

Or. es
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Pozměňovací návrh 381
Vlad-Marius Botoş

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 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů zřízených a 
řízených hospodářskými subjekty, 
nevládními organizacemi a 
specializovanými univerzitami, a 
prostřednictvím poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků a diverzifikace a rozvoj 
stávajících, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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 významné z hlediska 
transformace na udržitelný rozvoj, mimo 
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poradenských služeb; jiné prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Niklas Nienaß

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 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb, v bezuhlíkových 
odvětvích, které vedou k hospodářské 
diverzifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb, které vedou 
k vytváření pracovních míst, hospodářské 
diverzifikaci a přeměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
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Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových 
podniků v odvětvích v sektorech zeleného 
a oběhového hospodářství, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Krzysztof Hetman

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 
poradenských služeb;

b) investice do zakládání nových a 
sociálních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím mikrofinancování, 
podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
poradenských služeb;

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 389
Katalin Cseh

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 
poradenských služeb;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Nora Mebarek

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k omezené velikosti tohoto fondu a velkým investicím, které si vyžádá transformace 
EU na uhlíkově neutrální hospodářství, by se měl počet investičních priorit, na něž se má FST 
zaměřit, omezit důsledně na sociální podporu a rekultivaci půdy, jak původně předpokládal 
Evropský parlament. FST není vhodným nástrojem k financování operací hospodářské 
obnovy, které jsou již podporovány v rámci jiných finančních nástrojů a nástroji EU (EIM, 
EFRR, InvestEU atd.).

Pozměňovací návrh 391
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
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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 a 
většímu zjednodušení přístupu k nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

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, 
včetně technologií založených na umělé 
inteligenci, za předpokladu, že nejsou 
závislé na fosilních palivech ani 
nezahrnují jejich využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 
to i na vysokých školách a ve veřejných 
výzkumných institucích, a podpora 
přenosu pokročilých technologií;

Or. it

Pozměňovací návrh 394
Erik Bergkvist
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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, 
včetně výzkumných ústavů a univerzit, a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

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 
ve veřejném a soukromém sektoru;

Or. es

Pozměňovací návrh 396
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, César Luena, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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, 
včetně výzkumu v oblasti energií, a 
podpora přenosu pokročilých technologií;

Or. es

Pozměňovací návrh 397
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Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Pozměňovací návrh 398
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) investice se sociálním dopadem, 
které podporují rozvoj podniků, jež mohou 
mít kladný sociální dopad na své 
bezprostřední okolí, a poskytují 
alternativní zdroje příjmů občanům 
postiženým transformací na ekologičtější 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) investice do obnovitelné energie, 
výroby energie, stavby infrastruktury a 
vývoje a údržby souvisejících technologií;

Or. it
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Pozměňovací návrh 400
Erik Bergkvist

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou a 
udržitelnou energii, do snižování závislosti 
na energii náročné na uhlík a energetické 
chudoby, do snižování emisí skleníkových 
plynů, včetně investic do udržitelné 
dopravy a infrastruktury, mj. na základě 
podpory elektrifikace a využívání biopaliv 
s cílem postupně ukončit používání 
fosilních paliv a zajistit energetickou 
účinnost a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro silniční a železniční sítě, 
pokud chybějí, pro vodovodní sítě, pokud 
je zastaralá, neefektivní nebo 
nedostatečná k zajištění zamezení plýtvání 
vodou, pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, včetně zavedení způsobů veřejné 
dopravy, které respektují životní prostředí, 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

Or. it



PE652.417v01-00 76/159 AM\1205768CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 402
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou, 
obnovitelnou a udržitelnou čistou energii, 
do snižování emisí skleníkových plynů, 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů, včetně renovací 
zaměřených na energetickou účinnost v 
rámci opatření na řešení energetické 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou a 
udržitelnou čistou energii, do snižování 
emisí skleníkových plynů, energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, 
včetně technologií skladování, tak aby 
všechny tyto investice umožnily 
alternativy, jako jsou mimo jiné udržitelná 
mobilita nebo renovace budov;

Or. es

Pozměňovací návrh 404
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Josianne Cutajar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktury pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, včetně investic do udržitelné 
mobility a dekarbonizace odvětví dopravy, 
energetické účinnosti a/nebo energie z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, včetně zavádění ekologických 
prostředků dopravy, vývoje systémů 
vytápění a chlazení a energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
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energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů, včetně využití tepla z 
technologických procesů výměnou za 
snížení množství tepla unikajícího ze 
zařízení produkujících emise CO2;

Or. en

Odůvodnění

Rádi bychom upozornili na potřebu spojení možnosti financování investic z FST s otázkou 
původu energie, včetně procesů využívajících teplo z technologických procesů výměnou za 
snížení úniku tepla ze zařízení vyrábějících emise CO2. Účinek tohoto opatření by vedl k 
výraznému snížení emisí CO2 a spotřeby energie ze sítě.

Pozměňovací návrh 407
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů, včetně malých a 
středních podniků a domácností osob, 
kterých se transformace přímo dotkne;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou energii 
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energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

z obnovitelných zdrojů, výrazného snížení 
emisí skleníkových plynů a účinného 
využívání zdrojů a energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti, udržitelné 
energie z obnovitelných zdrojů a snižování 
energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energie z obnovitelných zdrojů a 
energetické účinnosti, včetně energetické 
účinnosti budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů (včetně urychlení přechodu k 
mobilitě s nulovými emisemi), řešení 
ukládání, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Justification

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This  would  help  address  the  economic  and  
social  impacts  of  the  transition  by  creating  job opportunities within the power sector. The 
current structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation.

Pozměňovací návrh 412
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů, včetně mimo jiné 
technologií skladování nebo renovace 
budov.

Or. en
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Pozměňovací návrh 413
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů, pokud tyto investice 
vedou k vytváření pracovních míst nebo k 
jejich zachování;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů, včetně investic do 
dálkového vytápění;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti, včetně té 
jaderné, a energie z obnovitelných zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 416
Simone Schmiedtbauer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou, 
bezpečnou a udržitelnou energii, do 
snižování emisí skleníkových plynů, 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

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 za 
předpokladu, že jsou používány jako 
překlenovací technologie nahrazující 
využívání uhlí, lignitu, rašeliny nebo 
ropné břidlice, u níž je prokázáno, že 
dosahuje významné snížení emisí 
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skleníkových plynů. Tyto investice by měly 
umožňovat využití plynu z obnovitelných 
zdrojů v pozdější fázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice do zavádění technologií, 
které nahradí technologie založené na 
fosilních palivech (kromě zemního plynu) 
technologiemi, jež používají alternativní 
paliva, včetně zemního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Krzysztof Hetman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da)  investice do snižování energetické 
chudoby a znečištění ovzduší, zejména 
investice do dálkového vytápění a rušení 
individuálních způsobů vytápění 
založených na uhlí;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním zemního plynu;

Or. it

Odůvodnění

Ve střednědobém výhledu je pro přechod na klimaticky neutrální ekonomiku zemní plyn 
nezbytný.

Pozměňovací návrh 421
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) cílená opatření a režimy v oblasti 
energetické účinnosti, včetně renovace 
budov, a to i s ohledem na řešení 
energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Pascal Arimont

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice do udržitelné místní 
mobility, včetně dekarbonizace odvětví 
místní dopravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 423
Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) elektromobilitu a související 
ekologickou infrastrukturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) v souvislosti s investicemi do 
obnovitelné energie zejména opatření 
zaměřená na rozšíření malých zařízení, 
která by mohla vést k rozvoji soukromé 
vlastní spotřeby, jakož i k podpoře 
kolektivní vlastní spotřeby a k zakládání 
energetických společenství;

Or. it

Pozměňovací návrh 425
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) cílená opatření pro aktivní 
zapojení občanů do energetického 
systému, jako jsou komunity energie z 
obnovitelných zdrojů, občanské komunity, 
kolektivní nebo individuální 
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samospotřebitelé a aktivní zákazníci, a to i 
v zájmu boje proti energetické chudobě;

Or. en

Justification

Citizens’ engagement in the energy system is key for ensuring a rapid and cost-efficient 
energy transition, while also providing direct benefits to end-users and communities, thus 
helping the transition to be just for all. In fact, citizens' participation in the energy system 
helps to reach a highly energy efficient and fully renewable based system, and brings many 
co-benefits such as: helping fighting energy poverty, reducing energy consumption and 
energy bills; stimulating local economy and jobs creation, increasing community acceptance 
of the transition, and related social benefits.

Pozměňovací návrh 426
Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) čisté dopravní infrastruktury a 
inteligentní řešení v oblasti dopravy a 
nákladní logistiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) investice do dálkového vytápění;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Mauri Pekkarinen
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) zabezpečení dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen, Mauri Pekkarinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur, včetně infrastruktury 
dobíjecích stanic pro elektromobily, s 
cílem zajistit cenově dostupnou, čistou, 
inteligentní a udržitelnou mobilitu, která 
by přispívala ke snižování emisí 
skleníkových plynů a k diverzifikaci řešení 
v oblasti mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Nora Mebarek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k omezené velikosti tohoto fondu a velkým investicím, které si vyžádá transformace 
EU na uhlíkově neutrální hospodářství, by se měl počet investičních priorit, na něž se má FST 
zaměřit, omezit důsledně na sociální podporu a rekultivaci půdy, jak původně předpokládal 
Evropský parlament. FST není vhodným nástrojem k financování operací hospodářské 
obnovy, které jsou již podporovány v rámci jiných finančních nástrojů a nástroji EU (EIM, 
EFRR, InvestEU atd.).

Pozměňovací návrh 431
Erik Bergkvist

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, včetně nových 
vysokorychlostních sítí, jako jsou optické 
kabely pro jednotlivé domácnosti v 
ostrovních, odlehlých a řídce obydlených 
oblastech, aby bylo možné zajistit práci na 
dálku a omezit emise;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, včetně kontroly 
nabití zařízení a přístrojů, měření a 
komunikačních technologií, které umožní 
rozvoj odezvy na straně poptávky a 
přesného zemědělství;

Or. es
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Pozměňovací návrh 433
Mathilde Androuët

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace, 
digitálního propojení a zavedení 
vysokorychlostního internetu a optického 
vlákna v nejvzdálenějších regionech nebo 
ve venkovských oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 434
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace, 
digitálního propojení, infrastruktury 
orientované na budoucnost a digitálních 
inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení přímo spojené s 
transformací na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 436
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, zejména pro 
zavádění širokopásmového připojení ve 
venkovských, ostrovních a odlehlých 
oblastech;

Or. it

Pozměňovací návrh 437
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do obnovitelných zdrojů, 
řešení inteligentních energetických sítí a 
související infrastruktury, oběhového 
hospodářství a sanace;

Or. en

Justification

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, the circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This  would  help  address  the  economic  and  
social  impacts  of  the  transition  by  creating  job opportunities within the power sector. The 
current structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
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risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation

Pozměňovací návrh 438
Franc Bogovič

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení; digitální a přesné 
zemědělství a projekty inteligentních 
vesnic;

Or. sl

Pozměňovací návrh 439
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení, zejména těch, které 
jsou určené pro venkovské a odlehlé 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do infrastruktury sociální 
a zdravotní péče a zlepšení rovného a 
včasného přístupu ke kvalitním, 
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udržitelným a cenově dostupným 
sociálním a zdravotnickým službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do sociální 
infrastruktury, které vedou k vytváření 
pracovních míst a diverzifikaci 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit a opuštěných a 
chátrajících průmyslových pozemků nebo 
objektů, rekultivace půdy a projektů pro 
nové využití vypracovaných a 
prováděných nevládními organizacemi 
nebo specializovanými společnostmi v 
oblasti životního prostředí, včetně investic 
do přípravy podporné a podkladové 
dokumentace a analýz;

Or. en



AM\1205768CS.docx 93/159 PE652.417v01-00

CS

Pozměňovací návrh 443
Erik Bergkvist

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy 
a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy 
a projektů pro nové využití při zajištění 
náležitého dodržování zásady 
„znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit a opuštěných a 
chátrajících průmyslových pozemků nebo 
objektů, rekultivace půdy a projektů pro 
nové využití, včetně investic do přípravy 
podporné a podkladové dokumentace a 
analýz;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití, které doplňují 
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uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a 
jsou s ní v souladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
André Rougé

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy, 
přívodů pitné vody, modernizace systémů 
zpracování a získávání pitné vody a a 
projektů pro nové využití;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zdůraznit modernizaci rozvodů pitné vody a vyřešení 
problémů s přívodem vody.

Pozměňovací návrh 447
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do ekologické 
infrastruktury, snižování znečištění, 
obnovy a dekontaminace lokalit, 
rekultivace půdy a projektů pro nové 
využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
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Mathilde Androuët

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy, renovace 
a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy 
a projektů pro nové využití, včetně v 
oblasti recyklace jaderné energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 449
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy 
a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy 
a projektů pro nové využití v případě, že by 
zásadu „znečišťovatel platí“ nešlo 
uplatnit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 450
Nora Mebarek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy 
a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy 
a projektů pro nové využití v případech, 
kdy není možné uplatnit zásadu 
„znečišťovatel platí“;

Or. en
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Odůvodnění

Způsobilost investic do obnovy půdy a dekontaminace lokalit by neměla nahrazovat 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“. Podpora z FST by měla být využívána pouze v 
případě, že uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ není možné nebo už není možné.

Pozměňovací návrh 451
André Rougé

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, boje proti 
rozšiřování toxických řas, rekultivace 
půdy a projektů pro nové využití;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné udělat vše pro boj proti rozšiřování toxických řas, jako jsou hroznovice, které 
představují silnou zátěž pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 452
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy 
a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy 
a projektů pro nové využití při zajištění 
plného dodržování zásady „znečišťovatel 
platí“;

Or. en



AM\1205768CS.docx 97/159 PE652.417v01-00

CS

Pozměňovací návrh 453
André Rougé

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, půdních podloží, 
půd, sladkovodních vodních zdrojů a 
břehů, rekultivace půdy a projektů pro 
nové využití;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné použít všechny prostředky umožňující dekontaminaci půdy v regionech 
Guadeloupe a Martinik, které jsou znečištěny chlordekonem.

Pozměňovací návrh 454
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití v souladu se 
zásadou „znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
André Rougé

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
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projektů pro nové využití; projektů pro nové využití, projektů pro 
masivní hubení škůdců;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl využít veškeré prostředky umožňující bojovat proti 
epidemii horečky dengue.

Pozměňovací návrh 456
Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do obnovy a 
dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 
projektů pro nové využití;

f) investice do ekologické 
infrastruktury, obnovy a dekontaminace 
lokalit, rekultivace půdy a projektů pro 
nové využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) obnovu znehodnocených 
ekosystémů a projekty v oblasti 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně, které 
zajišťují dodržování zásady „znečišťovatel 
platí“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 458
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným a odpovědným využíváním 
zdrojů, opětovným používáním a recyklací;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací;

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 
používáním a recyklací, včetně opětovného 
použití budov a prostor;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství mimo jiné předcházením 
vzniku odpadů, jejich snižováním, 
účinným využíváním zdrojů, opětovným 

g) investice do posílení oběhového 
hospodářství předcházením vzniku odpadů, 
jejich snižováním, účinným využíváním 
zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
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používáním a recyklací;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do environmentální 
transformace odvětví, která jsou z 
hospodářského hlediska relevantní pro 
regiony procházející transformací, jako je 
cestovní ruch nebo zemědělství;

Or. es

Pozměňovací návrh 462
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do projektů boje proti 
energetické chudobě domácností a 
podporu energetické účinnosti a přístupu 
dosahování klimatické neutrality v nejvíce 
postižených regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do projektů pro boj proti 
energetické chudobě a získávání energie z 
odpadů;

Or. it

Pozměňovací návrh 464
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním zemního plynu a vodíku;

Or. en

Justification

In order to speed up the transformation and reduce CO2 emissions, a very rapid development 
of RES and the transformation of the energy sector towards sources based on the combustion 
of natural gas is necessary during a transitional period. We suggest to extend the scope of 
JTF support by the inclusion of investments in natural gas infrastructure. Without these 
investments, many Member States and EU regions will not be able to make progress in the 
transformation process (for example, Poland's gasification rate is only 58%, and the country 
does not use nuclear energy like many other Member States do).

Pozměňovací návrh 465
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do dopravní 
infrastruktury, která usnadní hospodářský 
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rozvoj a tvorbu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do podpory průmyslového 
dědictví, včetně forem udržitelného 
cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do vytváření center pro 
zachování biologické rozmanitosti, která 
napomáhají i udržitelnému cestovnímu 
ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Krzysztof Hetman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do sociálních inovací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 469
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) investice do kultury, vzdělávání a 
budování komunit, včetně zhodnocení 
hmotného a nehmotného dědictví v oblasti 
báňského průmyslu a hornických 
komunitních center;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) investice do opatření v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie včetně investic do všech 
typů nízkoemisního dálkového vytápění;

Or. en

Odůvodnění

Modernizace sítí dálkového vytápění by mohla být podpořena s ohledem na zvýšení 
energetické účinnosti účinných systémů dálkového vytápění, jak je stanoveno ve směrnici 
2012/27/EU, v souladu s cíli stanovenými ve vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a 
klimatu.

Pozměňovací návrh 471
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) přeměna a přizpůsobení 
stávajících plynovodů na přepravu 
vodíku;

Or. it

Pozměňovací návrh 472
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) vytváření a rozvoj sociálních 
služeb obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) investice do dekarbonizace 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zelené infrastruktury;

Or. es

Pozměňovací návrh 475
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) investice do sociální 
infrastruktury, inkluzivních a kvalitních 
služeb a sociálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) investice do výstavby jaderných 
elektráren;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g d (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) investice přispívající ke snižování 
emisí ze všech dopravních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ge) investice do udržitelné 
multimodální městské mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání zaměstnaných nebo dříve 
zaměstnaných v oblastech činnosti, které 
čelí vážným sociálně-ekonomickým 
výzvám vyplývajícím z procesu 
transformace, včetně chráněných dílen a 
podporovaného zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nařízení
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Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace, rekvalifikace 
a odborná příprava pracovníků  a žadatelů 
o práci a bývalých zaměstnanců, kteří byli 
dříve zaměstnáni v oblastech činnosti, jež 
čelí vážným socioekonomickým výzvám v 
souvislosti s procesem transformace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 481
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků, včetně 
poradenství a podpůrných služeb pro 
pracovníky v procesech změny v rámci 
činností sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Nora Mebarek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků, uchazečů o 
zaměstnání a bývalých zaměstnanců dříve 
zaměstnaných v oblastech činnosti, které 
čelí vážným sociálně-ekonomickým 
výzvám souvisejícím s procesem 
transformace;
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Or. en

Odůvodnění

Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace by se nemělo týkat pouze „pracovníků“, ale také 
uchazečů o zaměstnání, kteří byli dříve zaměstnáni v jedné z oblastí nejvíce postižených 
transformací.

Pozměňovací návrh 483
Vlad-Marius Botoş

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků prostřednictvím 
evropských certifikovaných kurzů 
dovedností, které zahrnují jak teoretickou, 
tak praktickou výuku;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných, jakož i 
nejzranitelnějších skupin;

Or. es

Pozměňovací návrh 485
Katalin Cseh
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků v souladu s 
potřebami regionálního trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníkův souladu s 
příslušnými územními potřebami;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání, včetně přeškolování;

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a vzdělávací 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Pascal Arimont

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a uchazečů o 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Mathilde Androuët
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace, odborná 
příprava a rekvalifikace pracovníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 492
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků;

h) zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace ekonomicky aktivního 
obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) rozvoj sociální infrastruktury 
potřebné k podpoře opětovného začlenění 
do zaměstnání prostřednictvím sociálního 
začleňování, vzdělávání a odborné 
přípravy a programů aktivního stárnutí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 494
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) podporu příjmu nezaměstnaných 
pracovníků, kteří procházejí odbornou 
přípravou;

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) poradenství a podpůrné služby pro 
pracovníky v procesu změny v rámci 
činností sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) řádná ochrana klíčových 
pracovníků v hospodářských odvětvích 
postižených krizí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 497
Nora Mebarek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání, zejména těm, kteří byli 
dříve zaměstnáni v oblastech činnosti, jež 
čelí vážným sociálně-ekonomickým 
výzvám v souvislosti s procesem 
transformace, mimo jiné prostřednictvím 
podpory územní mobility;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo překrývání s oblastí působnosti ESF+, mělo by být jednoznačně stanoveno, 
že pomoc uchazečům o zaměstnání je zaměřena na osoby pracující v odvětvích dotčených 
transformací nebo na osoby, které přišly o zaměstnání po uzavření pracoviště v důsledku 
transformace.

Pozměňovací návrh 498
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání, 
kteří byli dříve zaměstnáni v oblastech 
činnosti, jež čelí vážným 
socioekonomickým výzvám v souvislosti s 
procesem transformace,  při hledání 
zaměstnání, včetně podpory geografické 
mobility;

Or. fr



PE652.417v01-00 114/159 AM\1205768CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 499
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání a možnosti 
celoživotního učení pro tyto uchazeče;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Krzysztof Hetman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) poradenství, podpůrné služby a 
pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání a podpora aktivního 
stárnutí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 502
Álvaro Amaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání 
při hledání zaměstnání;

i) pomoc při hledání zaměstnání a 
zahájení podnikatelské činnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 503
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání, kteří byli dříve zaměstnáni v 
oblastech činnosti, jež čelí vážným 
socioekonomickým výzvám v souvislosti s 
procesem transformace, včetně 
doprovodných opatření a akcí, jejichž 
cílem je překonat okrajové překážky, jako 
je mobilita, sociální a zdravotně sociální 
problémy; zvláštní pozornost by měla být 
věnována ženám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 504
Nora Mebarek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání, zejména těm, kteří byli dříve 
zaměstnáni v oblastech činnosti, jež čelí 
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vážným sociálně-ekonomickým výzvám v 
souvislosti s procesem transformace, 
mimo jiné prostřednictvím přímé podpory 
příjmu;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k mimořádně obtížnému sociálně-ekonomickému kontextu, v němž bude probíhat 
provádění FST, by podpora sociálního začleňování měla zahrnovat i přímou podporu příjmu 
určenou uchazečům o zaměstnání v dotčených regionech.

Pozměňovací návrh 505
Katalin Cseh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j)  aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání, zejména žen a zranitelných 
skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání a programy pro opětovné 
začlenění do nových oblastí zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání se zvláštním důrazem na ženy 
a zdravotně postižené osoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 508
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování a sociálně-
ekonomická integrace osob a komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) veškeré další specifické činnosti 
dohodnuté mezi příslušnými místními, 
regionálními a vnitrostátními orgány pro 
dotčené území, členským státem a 
Evropskou komisí, které jsou v souladu s 
místními nebo regionálními strategiemi 
rozvoje a přispívají k transformaci 
směrem k uhlíkově neutrálnímu 
hospodářství EU do roku 2050;

Or. en
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Odůvodnění

Opatření v oblasti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace by neměla být omezena pouze na 
pracovníky, ale měla by se zaměřovat také na přípravu nezaměstnaných, uchazečů o 
zaměstnání a dalších na zelené hospodářství. Zajištění větší flexibility při výběru 
podporovaného projektu, pokud s ním místní a regionální orgány na dotčeném území, členské 
státy a Evropská komise budou souhlasit.

Pozměňovací návrh 510
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) jakékoli další specifické činnosti 
přispívající k jedinému specifickému cíli 
FST, které jsou obsaženy v územních 
plánech spravedlivé transformace, 
dohodnuté mezi členským státem a 
příslušnými orgány dotčených území a 
schváleny Evropskou komisí;

Or. en

Odůvodnění

V rychle se měnícím světě a s ohledem na technologický pokrok je třeba umožnit určitou 
pružnost, pokud jde o rozsah podpory z FST. Tato pružnost bude v každém případě omezená, 
neboť bude muset být schválena Komisí v plánech transformace.

Pozměňovací návrh 511
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) projekty inovativní infrastruktury 
vedoucí přímo k regionálnímu růstu a 
posílení hospodářské diverzifikace s cílem 
dosáhnout klimatické neutrality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 512
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) opatření na podporu příjmu pro 
uchazeče o zaměstnání, stejně jako 
pracovníků v období přechodu mezi prací, 
odbornou přípravou a samostatnou 
výdělečnou činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) opatření a iniciativy pro budování 
komunit, místní rozvoj, sociální služby a 
účast občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) investice místních a regionálních 
samospráv přispívající k transformaci na 
klimaticky neutrální území;
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Or. en

Pozměňovací návrh 515
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) investice, jejichž cílem je zabránit 
vylidňování regionů a venkovských oblastí 
dotčených transformací a zvrátit jej;

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) sociální začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) opatření na podporu příjmu pro 
účely předčasného odchodu pracovníků 
do důchodu s cílem zachovat úroveň 
zaměstnanosti, a to i náborem nových 
pracovníků, kteří nahrazují pracovníky, 
kteří tuto podporu příjmu využívají;
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Or. en

Pozměňovací návrh 518
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) podpora rovnosti žen a mužů, 
rovných příležitostí a účasti žen na trhu 
práce a podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) technická pomoc. k) technická pomoc včetně 
projektových návrhů.

Or. it

Pozměňovací návrh 520
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Jonás Fernández, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) veškeré další specifické činnosti 
dohodnuté mezi příslušnými místními a 
regionálními orgány pro dotčené území, 
členským státem a Evropskou komisí, 
které jsou v souladu se strategiemi 
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místního rozvoje a přispívají k 
transformaci směrem k hospodářství EU 
neutrálnímu z hlediska emisí uhlíku do 
roku 2050;

Or. es

Pozměňovací návrh 521
Krzysztof Hetman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) veškeré další specifické činnosti 
dohodnuté mezi příslušnými místními a 
regionálními orgány pro dotčené území, 
členským státem a Evropskou komisí, 
které jsou v souladu s regionálními 
strategiemi rozvoje a přispívají k přechodu 
k uhlíkové neutralitě EU do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) integrovaná sociální podpora pro 
postižené pracovníky a jejich rodiny s 
cílem předcházet sociálním otřesům a 
dalším nepříznivým důsledkům spojeným 
se ztrátou pracovního místa a pomoci jim 
úspěšně překonat přechodné období.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
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Katalin Cseh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) činnosti, které podporují schopnost 
regionů shromažďovat a harmonizovat 
údaje o pracovní síle s cílem zmapovat, 
jaké dovednosti jsou na trhu potřebné a 
kde mají pracovníci možnost nalézt 
alternativní pracovní místa.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) využívání finanční páky stávajících 
aktiv v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kb) opatření v oblasti vzdělávání, 
včetně programů pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky 
dětí z postižených rodin, a investice do 
odborné přípravy a terciárního vzdělávání 
s cílem připravit mladé lidi na nový 
sociálně-ekonomický kontext dotčených 
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území.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto investice by navíc měly současně 
umožnit financování nákladů na 
získávání odborných znalostí a analýzu, 
které umožní úspěšnou transformaci také 
u už zavedených nebo osvědčených 
společností podle písmen c) až g).

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Niklas Nienaß

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.

Kromě toho může FST v oblastech 
označených jako podporované oblasti ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU a 
v souladu s pravidly Unie v oblasti státní 
podpory podle článků 107 a 108 SFEU 
podporovat produktivní investice do jiných 
než malých a středních podniků za 
předpokladu, že:

i) tyto investice splňují kritéria uvedená v 
[článcích] nařízení (EU) 2020/… 
[nařízení o taxonomii]; 
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ii) tyto podniky poskytnou celopodnikové 
cíle týkající se emisí a závazný plán, jak 
do roku 2040 dosáhnout klimatické 
neutrality, a poskytnou veškeré relevantní 
informace, aby bylo možné spolehlivě 
určit, zda je jejich činnost slučitelná s 
plněním cíle snížit emise uhlíku v souladu 
s vnitrostátním časovým harmonogramem 
postupného vyřazování zdrojů těchto 
emisí a cíli Pařížské dohody; 
iii) tyto investice jsou předmětem 
screeningu udržitelnosti, aby bylo možné 
určit, zda mají nějaké škodlivé dopady na 
životní prostředí a klima nebo sociální 
dopady. Za tímto účelem poskytují 
podniky spolehlivé a veřejně přístupné 
informace;
iv) tyto investice byly 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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 

Produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků mohou být 
podporovány za předpokladu, že byly tyto 
investice schváleny jako součást územního 
plánu spravedlivé transformace na základě 
informací požadovaných podle čl. 7 odst. 2 
písm. h), splňují sociální cíle týkající se 
vytváření pracovních míst, rovnosti žen a 
mužů a stejného odměňování a cílů v 
oblasti životního prostředí a nejsou 
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pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

výsledkem přemístění ve smyslu článku 60 
nařízení…/… [nové nařízení o společných 
ustanoveních]. Tyto investice jsou 
způsobilé tehdy, jsou-li nezbytné k 
provedení územního plánu spravedlivé 
transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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.

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, 
pokud přispívají k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a pokud 
nevedou k přemístění, jak je požadováno v 
článku 60 nařízení č. .../.... [nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. es

Pozměňovací návrh 530
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

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, 
pokud vytvářejí nebo chrání značný počet 
důstojných pracovních míst a nevedou k 
přemístění ani nejsou výsledkem 
přemístění.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Isabel García Muñoz, Rovana 
Plumb

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.

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) a že jsou nezbytné k vytváření 
nových pracovních míst nebo zachování 
stávajících pracovních míst. Takové 
investice jsou způsobilé pouze tehdy, 
pokud přispívají k provedení územního 
plánu spravedlivé transformace.
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Or. en

Pozměňovací návrh 532
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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.

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) a že jsou prováděny tak, aby byla 
zajištěna úplná udržitelnost životního 
prostředí a zabráněno nepříznivým 
dopadům na zaměstnanost. Takové 
investice jsou způsobilé pouze tehdy, jsou-
li nezbytné k provedení územního plánu 
spravedlivé transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Christian Doleschal

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 

Kromě toho může FST v příslušných 
oblastech 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 



AM\1205768CS.docx 129/159 PE652.417v01-00

CS

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.

písm. h). Takové investice jsou způsobilé 
pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení 
územního plánu spravedlivé transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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.

Kromě toho může FST na příslušných 
územích podporovat produktivní investice 
do jiných než mikropodniků 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 535
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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 

Kromě toho může FST na územích 
vymezených v čl. 1 odst. 1 podporovat 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků za předpokladu, že 
byly tyto investice schváleny jako součást 
územního plánu spravedlivé transformace 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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.

Zvažování podporovaných činností by se 
mělo vždy opírat o tato kritéria:

– příspěvek činností k vytváření nových 
pracovních míst,
– příspěvek ke snižování emisí CO2,
– příspěvek k zabezpečení dodávek energie 
(např. v případě potřeby k nahrazení 
kapacit na výrobu elektřiny postupně 
ukončujících výrobu),
– příspěvek k oběhovému hospodářství, 
kvalitě ovzduší, obnově lokalit a zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovníků.

Or. en
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Justification

Amendment linked to the amendments suggested to Article 4(2). Supported activities under 
Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in comparison to the business-
as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on transitioning communities, it must 
support projects that offer economic opportunities. Crucially, it should finance re-skilling 
programmes for coal miners, as well as investment in renewables, the circular economy, 
environmental remediation, smart electricity solutions and enabling technologies and 
infrastructure. This would help address the economic and social impacts of the transition by 
creating job opportunities within the power sector. The current structure of the proposal does 
not seem to focus enough on the energy aspects of the transition. The mechanism should be as 
such that if, for instance, a coal power plant is closed down, the energy activity is still kept in 
the region. This applies above all in regions where a risk for the security of supply is 
identified, which could jeopardise their economic transformation. Moreover, the wording on 
the possibility for projects put forward by enterprises bigger than SMEs to be considered 
under the JTF does not provide clear signals for the right investments to be made in the 
needed areas. Large enterprises are the biggest employers in transforming sectors of the 
economy and all companies should have the possibility to contribute to the just transition.

Pozměňovací návrh 537
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje z FST nejsou používány na 
náhrady podnikům za ušlý zisk v důsledku 
postupného ukončování činnosti, ani na 
úhradu nákladů podniku vzniklých v 
důsledku jejich podnikových závazků.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Niklas Nienaß

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 

vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Pozměňovací návrh 540
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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

Cílem využívání finančních prostředků v rámci FST je urychlit přeměnu činností závislých na 
fosilních palivech na plně environmentálně udržitelné činnosti v souladu s cílem dosáhnout do 
roku 2040 klimaticky neutrálního a oběhového hospodářství, které je v plném rozsahu 
založené na obnovitelných zdrojích energie a v němž se účinně využívají zdroje i energie. 
Technologie snižování emisí skleníkových plynů v odvětvích zahrnutých do systému 
obchodování s emisemi mohou být místo toho financovány z mnoha dalších fondů EU, které 
mají k dispozici více zdrojů, například: inovační fond EU, fond InvestEU, modernizační fond 
EU atd.

Pozměňovací návrh 541
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

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.

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 
a nezvyšují nebo neudržují závislost na 
fosilních palivech ani nevedou k 
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neudržitelnému využívání biomasy nebo k 
jakémukoli využívání potravinářských 
plodin pro účely výroby energie. Všechny 
tyto investice jsou dodatečné a nejprve je 
třeba hledat jiné metody investování.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Tom Berendsen

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.

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, 
pokud přispívají k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku do roku 
2050 a pokud nevedou k přemístění podle 
článku [60] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Erik Bergkvist

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 

 Z FST mohou být podporovány rovněž 
investice k dosažení snížení emisí 
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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.

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, 
pokud jsou udržitelné a nejsou určeny pro 
energetické projekty závislé na fosilních 
palivech, které nejsou v souladu s cíli 
opatření v oblasti klimatu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti uvedené v písmenech a) až gb) 
jsou způsobilé pouze v případě, že jsou 
považovány za environmentálně 
udržitelné v souladu s článkem 3 nařízení 
…/… [nařízení o taxonomii].

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 546
Ondřej Knotek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana 
González, Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu nebo jejich výstavbu;

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu, jejich výstavbu nebo jakoukoli 
formu investic do jaderných elektráren, 
jakož i nakládání s jaderným odpadem 
a jeho ukládání;

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu nebo jejich výstavbu;

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu, jejich výstavbu nebo prodloužení 
jejich životnosti, nakládání s jaderným 
odpadem a jeho ukládání nebo jakoukoli 
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formu investic do jaderné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu nebo jejich výstavbu;

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu, jejich výstavbu nebo prodloužení 
jejich životnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;

a) výstavbu jaderných elektráren;

Or. fr

Pozměňovací návrh 551
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) investice, jejichž cílem je snižování 
emisí skleníkových plynů pocházejících 
z činností, které jsou uvedeny v příloze I 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2003/87/ES1a;
_________________
1a 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 552
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) produktivní investice do podniků 
jiných než malých a středních podniků, 
které jsou spojeny s převodem pracovních 
míst, kapitálu a výrobních procesů z 
jednoho členského státu do druhého;

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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) 
č. 651/201416;

vypouští se

_________________
16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
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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. es

Odůvodnění

Zdravotnická krize spojená s koronavirem způsobila otřes v podnicích, které před tím nebyly v 
krizi. Je třeba zohlednit jedinečnost tohoto kontextu a nepostihovat tyto podniky, které byly až 
do krize spojené s onemocněním COVID-19 udržitelné.

Pozměňovací návrh 554
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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) č.  
651/201416;

vypouští se

_________________
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. it

Pozměňovací návrh 555
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Pozměňovací návrh 556
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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) 
č. 651/201416;

vypouští se

_________________
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

Pozměňovací návrh 557
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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) 
č. 651/201416;

vypouští se
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_________________
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

Vyloučení podniků v obtížích z podpory by mohlo mít dopad na mnoho oblastí po skončení 
těžby uhlí, kde by o podporu z FST nemohly žádat žádné podniky. Důvodem je skutečnost, že v 
mnoha regionech je místní hospodářství spojeno s báňským průmyslem, elektrárnami nebo 
energeticky náročnými průmyslovými zařízeními. Jejich likvidace by rovněž představovala 
složitou situaci pro jiné místní podniky s nimi spojené. Mnohé z těchto podniků, pokud by byly 
podporovány z prostředků FST, by mezitím mohly projít procesem diverzifikace a 
modernizace.

Pozměňovací návrh 558
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen

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) 
č. 651/201416;

vypouští se

_________________
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

Pozměňovací návrh 559
Raffaele Fitto
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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) 
č. 651/201416;

vypouští se

_________________
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

Pozměňovací návrh 560
Stelios Kympouropoulos

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) 
č. 651/201416;

vypouští se

_________________
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

Pozměňovací návrh 561
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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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) 
č. 651/201416;

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416, s výjimkou těch, které 
provádějí udržitelné investice, zavádějí 
nové technologie nebo novou 
infrastrukturu, které by mohly pomoci 
snížit emise a zvýšit energetickou účinnost 
a/nebo objem výroby energie z 
obnovitelných zdrojů;

_________________ _________________
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).

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

Pozměňovací návrh 562
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

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) 
č. 651/201416;

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416, s výjimkou případů, kdy 
obtíže vyplývají z krize spojené s 
onemocněním COVID-19 nebo z procesu 
transformace energetiky;

_________________ _________________
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 

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 
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vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Mathilde Androuët

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) 
č. 651/201416;

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416, s výjimkou těch, které 
dodržují cíle klimatické neutrality a 
nacházejí se v obtížích z důvodu zdravotní 
krize;

_________________ _________________
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).

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. fr

Pozměňovací návrh 564
Pascal Arimont

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) 
č. 651/201416;

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416, pokud to není povoleno 
podle příslušných pravidel Unie o státní 
podpoře;

_________________ _________________
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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).

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

Pozměňovací návrh 565
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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;

vypouští se

Or. en

Justification

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible  to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as a reduction of CO2 emissions.

Pozměňovací návrh 566
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 fosilních paliv, s výjimkou:
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i) investic do nahrazení stávajících 
tepelných zařízení zařízeními pro vytápění 
na zemní plyn;

ii) investic do přepravy a distribuce 
zemního plynu jako náhrady za uhlí a
iii) investic do čistých automobilů ve 
smyslu definice ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/33/ES1a;
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel (Úř. věst. L 120, 
15.5.2009, s. 5).

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Dimitrios Papadimoulis

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, 
dopravou, přepravou nebo spalováním 
fosilních paliv, včetně nových dolů nebo 
elektráren využívajících fosilní paliva 
nahrazujících starší zařízení, s výjimkou 
zařízení dálkového vytápění v 
přechodových uhelných regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d
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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, 
dopravou, přepravou nebo spalováním 
fosilních paliv, včetně nových dolů nebo 
elektráren využívajících fosilní paliva 
nahrazujících starší zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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 fosilních paliv, s výjimkou 
investic v souvislosti s distribucí nebo 
spalováním zemního plynu po přechodné 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 fosilních paliv, s výjimkou 
společností působících v těchto odvětvích s 
nízkými emisemi CO2 ve srovnání s 
referenční hodnotou systému EU pro 
obchodování s emisemi;

Or. en
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Justification

We would welcome this addition in Article 5 that would clarify the inclusions in the scope of 
support, so as not to exclude companies that carry out activities in the broadly understood 
sector of the processing of products derived from fossil fuels. For instance, if a company 
dealing with propane processing, which has low CO2 emissions in its production technology, 
would like to implement an investment, e.g. in renewable energy sources: due to the wording 
of the proposed regulation, the operation in this sector could be excluded, which would not be 
conducive to low-emission transformation. Therefore, we would like to propose modifying this 
provision or clarifying it to the effect that companies operating in this sector that are 
characterised by low CO2 emissions (low GHG index) are not excluded from the scope of 
support.

Pozměňovací návrh 571
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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 zemního plynu, které 
nepovedou k čistému snížení emisí 
skleníkových plynů;

Or. es

Pozměňovací návrh 572
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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 fosilních paliv kromě zemního 
plynu, s výjimkou investic vymezených v 
čl. 4 odst. 2 písm. da);

Or. en
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Pozměňovací návrh 573
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 těžbou, 
výrobou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv, včetně otevírání nových dolů;

Or. es

Pozměňovací návrh 574
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 přímo či nepřímo 
související s průzkumy, výrobou, 
zpracováním, distribucí, dopravou, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním nebo 

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

Or. it

Pozměňovací návrh 576
Niklas Nienaß

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, přepravou, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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, 
přepravou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 578
Krzysztof Hetman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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

Pozměňovací návrh 579
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

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, dopravou, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním 
nebo spalováním biopaliv, která nejsou 
považována za „pokročilá biopaliva“ ve 
smyslu směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie (EU) 2018/2001;

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zpracování, distribuce, skladování 
nebo spalování fosilních paliv, s výjimkou 
činností uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. 
ga) až ge);

Or. en

Justification

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible  to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as reduction of CO2 emissions.

Pozměňovací návrh 582
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) investice, které by prodloužily nebo 
zachovaly závislost na fosilních palivech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 583
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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da) investice do výroby energie 
založené na biomase, jako jsou dřevěné 
pelety;

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou 
alespoň dvě širokopásmové sítě 
rovnocenné kategorie.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 585
Franc Bogovič

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou 
alespoň dvě širokopásmové sítě 
rovnocenné kategorie.

vypouští se

Or. sl

Pozměňovací návrh 586
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou alespoň 
dvě širokopásmové sítě rovnocenné 
kategorie.

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou alespoň 
dvě širokopásmové sítě rovnocenné 
kategorie. Toto vyloučení se nevztahuje na 
ostrovní, odlehlé a řídce osídlené oblasti, v 
nichž jsou pro zajištění přístupu 
jednotlivých domácností vyžadovány nové 
individuální vysokorychlostní 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Nora Mebarek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury v oblastech, kde jsou 
alespoň dvě širokopásmové sítě 
rovnocenné kategorie.

e) investice do širokopásmové 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl tento pozměňovací návrh v souladu s navrhovanou změnou čl. 4 odst. 2 písm. a), b), 
c) a e), navrhuje se vyloučit z oblasti působnosti podpory činnosti v oblasti hospodářského 
oživení, tak aby se zdroje FST zaměřily na sociální a environmentální otázky vyplývající z 
transformace. Činnosti v oblasti hospodářského oživení vyžadují větší finanční podporu, než 
je předpokládaný rozpočet FST, a mohou být podporovány z jiných finančních nástrojů EU 
(EIM, EFRR, InvestEU atd.).

Pozměňovací návrh 588
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Odchylně od čl. 5 písm. d) a na základě 
schválení Komise mohou být investice 
související s výrobou, zpracováním, 
distribucí, dopravou, skladováním nebo 
spalováním zemního plynu podporovány z 
Fondu pro spravedlivou transformaci při 
splnění následujících kumulativních 
podmínek:
– investice jsou zaměřeny na modernizaci 
nebo nahrazení stávající infrastruktury s 
vysokými emisemi uhlíku,
– podporovaná infrastrukturu je 
provázána s výrobní kapacitou 
produkující energii z obnovitelných zdrojů 
nebo jinou uhlíkově neutrální energii,
– výjimku lze využít a udělit pouze v 
souvislosti s přechodným obdobím do 
roku 2050.

Or. en

Justification

To ensure security of supply we need more investments for a smooth and just transition from 
carbon to green electricity production. During this transitional period, it seems impossible to 
rely only on renewable energy production, and consequently we have to ensure that the 
natural gas might be used only for the transitional period as an energy source. In order to 
decrease  emissions in the transport sector, we have to switch both passenger and freight 
transport to e-mobility and alternative fuels. Insofar as transport becomes more dependent on 
electricity production, we need a security of energy supply.

Pozměňovací návrh 589
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se neposkytuje na operace v 
regionu NUTS 2, kde je v průběhu trvání 
programu naplánováno otevření nového 
dolu na uhlí, lignit nebo ropnou břidlici 
nebo zahájení těžby rašeliny, případně 
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obnovení dočasně vyřazeného dolu na 
uhlí, lignit nebo ropnou břidlici nebo 
obnovení těžby rašeliny.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) produktivní investice do jiných 
podniků, než jsou malé a střední podniky, 
které znamenají převod pracovních míst, 
kapitálu a výrobních postupů z jednoho 
členského státu do jiného.

Or. es

Odůvodnění

FST by neměl vést k přemístění hospodářských činností.

Pozměňovací návrh 591
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do projektů, které jsou v 
rozporu s normami bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 592
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Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do zařízení pro 
zpracování zbytkového odpadu, včetně 
energetického využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do zařízení na zpracování 
zbytkového odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do zařízení na zpracování 
zbytkového odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
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Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se neposkytuje na operace v 
regionu úrovně NUTS 2, ve kterém se v 
průběhu trvání programu a na základě 
územního plánu spravedlivé transformace 
plánuje otevření nového dolu pro těžbu 
uhlí, lignitu či ropné břidlice nebo pole 
pro těžbu rašeliny nebo opětovné otevření 
dolu pro těžbu uhlí, lignitu či ropné 
břidlice nebo pole pro těžbu rašeliny, které 
byly dočasně uzavřeny.

Or. es

Pozměňovací návrh 596
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 3 měsíců od rozšíření oblasti 
působnosti nařízení (EU) 2020/… 
[nařízení o taxonomii] na činnosti, které 
významně poškozují udržitelnost životního 
prostředí, navrhne Komise revizi tohoto 
článku, aby bylo zajištěno, že FST nebude 
podporovat žádnou činnost, která 
významně poškozuje udržitelnost 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
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Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) žádné operace zahrnující nové 
činnosti těžby fosilních paliv nebo oblasti 
těžby rašeliny, včetně opětovného otevření 
dočasně vyřazeného těžebního zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Fond pro spravedlivou transformaci by neměl podporovat investice do žádné fáze životního 
cyklu fosilních paliv.

Pozměňovací návrh 598
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) investice do projektů, které jsou v 
rozporu s normami bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro pracovníky;

Or. en


