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Pozměňovací návrh 599
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více 
specifických programů nebo jedné priority 
či více priorit v rámci programu.

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jedné 
priority či více priorit v rámci programu 
podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu+ (ESF+) nebo Fondu 
soudržnosti, případně jednoho 
specifického programu či více 
specifických programů, pokud to 
objektivní okolnosti vyžadují. Plánování 
zdrojů FST se provádí v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] a zajišťuje 
přímé zapojení orgánů cílových území na 
úrovni NUTS 2 nebo NUTS 3, a to 
prostřednictvím přidělování zdrojů v 
rámci regionálních programů, pokud jsou 
tyto programy zavedeny, nebo 
prostřednictvím využívání integrovaných 
územních nástrojů stanovených v 
článcích 22 až 28 nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Tonino Picula

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu. Plánování zdrojů FST 
se provádí v souladu s článkem 6 nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a zajišťuje přímé zapojení 
orgánů cílových území na úrovni NUTS 2 
nebo NUTS 3, a to prostřednictvím 
přidělování zdrojů v rámci regionálních 
programů, pokud jsou tyto programy 
zavedeny, nebo prostřednictvím využívání 
integrovaných územních nástrojů 
stanovených v článcích 22 až 28 nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu, s 
výjimkou úprav týkajících se 2. či 3. pilíře 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci. Plánované zdroje mají 
podobu jednoho specifického programu či 
více specifických programů nebo jedné 
priority či více priorit v rámci programu.
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Or. en

Odůvodnění

Nelze vyloučit, že tento plán může být během svého provádění revidován, zejména pokud jde o 
2. a 3. pilíř mechanismu pro spravedlivou transformaci.

Pozměňovací návrh 602
Maria Spyraki

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
po konzultaci s EIB v záležitostech 
týkajících se její úlohy v ostatních pilířích 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci v rámci programu nebo 
změny programu. Plánované zdroje mají 
podobu jednoho specifického programu či 
více specifických programů nebo jedné 
priority či více priorit v rámci programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
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specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu, na který se vztahuje 
nařízení (EU) ... / ... [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. it

Pozměňovací návrh 604
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 
v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu, na který se vztahuje 
nařízení (EU) …/… [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území, na základě územních plánů 
spravedlivé transformace vypracovaných v 
souladu s článkem 7 a schválených Komisí 

Zdroje FST se přidělují kategoriím 
regionů, v nichž se nacházejí dotčená 
území nebo hospodářské činnosti, na 
základě územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
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v rámci programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

článkem 7 a schválených Komisí v rámci 
programu nebo změny programu. 
Plánované zdroje mají podobu jednoho 
specifického programu či více specifických 
programů nebo jedné priority či více priorit 
v rámci programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program nebo jakoukoli 
jeho změnu pouze tehdy, pokud je:

– určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a
– příslušný územní plán spravedlivé 
transformace je v souladu s vnitrostátním 
plánem dotčeného členského státu v oblasti 
energetiky a klimatu a
– dotčený členský stát do svého 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu začlenil cíle nebo vize klimatické 
neutrality do roku 2050 nebo dříve.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Niklas Nienaß
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace stanoví právně 
závazné datum ukončení a je v souladu se 
závazkem Unie a členských států udržet 
nárůst globální teploty pod hranicí 1,5 °C 
oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí, cílem Unie v oblasti klimatické 
neutrality, jak je definován v nařízení 
(EU) 2020/… [evropské právní předpisy v 
oblasti klimatu], a vnitrostátním plánem 
dotčeného členského státu v oblasti 
energetiky a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace se zavazuje k 
plnění cílů Pařížské dohody a cíle EU v 
oblasti klimatické neutrality do roku 2040 
a je v souladu s vnitrostátním plánem 
dotčeného členského státu v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 609
Nora Mebarek

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu a s 
kritérii pro dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu do roku 2030 podle čl. 2 odst. 11 
nařízení (EU) 2018/1999 a klimatické 
neutrality do roku 2050, včetně 
harmonogramu pro postupné ukončení 
činností závislých na fosilních palivech.

Or. en

Odůvodnění

Dokud nebude proveden přezkum vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu v 
polovině období, neměly by mít územní plány spravedlivé transformace možnost těžit z 
nežádoucích vedlejších výnosů tím, že se budou spoléhat na vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu, které nejsou v souladu s cíli Unie pro transformaci na klimatickou 
neutralitu. Postupné ukončování činností závislých na fosilních palivech a/nebo 
předpokládaný stupeň dekarbonizace by měly být popsány dostatečně přesně, aby bylo 
zajištěno sledování a soudržnost mezi cíli a výsledky intervencí.

Pozměňovací návrh 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu a s 
fázemi umožňujícími dosažení cílů Unie v 
oblasti klimatu do roku 2030 a klimatické 
neutrality do roku 2050, včetně časového 
harmonogramu ukončení činností 
závislých na fosilních zdrojích energie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 611
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program nebo pozměněný 
program pouze tehdy, pokud je určení 
území, která jsou nejvíce postižená 
procesem transformace a obsažená v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace, řádně odůvodněno a 
příslušný územní plán spravedlivé 
transformace je v souladu s vnitrostátním 
plánem v oblasti energetiky a klimatu a 
veškerými doporučeními Komise podle 5. 
kapitoly nařízení (EU) 2018/1999 o správě 
energetické unie a opatření v oblasti 
klimatu a dlouhodobými strategiemi 
dotčeného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že Fond pro spravedlivou transformaci musí být slučitelný s vnitrostátními 
plány v oblasti energetiky a klimatu a s jejich dlouhodobou strategií, a to vzhledem k tomu, že 
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jednáme o scénáři pro rok 2040. Slučitelnost by měla vycházet nejen z nejnovější verze plánu, 
ale také z doporučení Komise týkajících se těchto plánů, pokud nejsou dostatečně ambiciózní 
na to, aby bylo dosaženo cílů, které byly zvažovány v rámci reiterativního procesu 
stanoveného ve správě energetické unie.

Pozměňovací návrh 612
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu, stejně 
jako se stávajícími příslušnými 
regionálními a místními strategiemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
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státu v oblasti energetiky a klimatu. státu v oblasti energetiky a klimatu, cílem v 
oblasti klimatické neutrality do roku 2050, 
průběžnými cíli do roku 2030 a evropským 
pilířem sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Franc Bogovič

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program tehdy, pokud jsou 
území, která jsou nejvíce postižená 
procesem transformace, určena v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace, který je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu. Pokud 
Komise program z jakéhokoli důvodu 
zamítne, musí své rozhodnutí vždy řádně 
odůvodnit a vysvětlit.

Or. sl

Odůvodnění

Opakované odůvodnění a potvrzení dokumentace představuje pouze dodatečnou 
administrativní zátěž, která prodlouží postupy, brání čerpání finančních prostředků a omezuje 
dopad opatření.

Pozměňovací návrh 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 

Komise schválí program nebo změnu 
programu pouze tehdy, pokud je určení 
území, která jsou nejvíce zasažená 
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obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

procesem transformace a obsažená v 
příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace, řádně odůvodněno a 
příslušný územní plán spravedlivé 
transformace je v souladu s vnitrostátním 
plánem dotčeného členského státu v oblasti 
energetiky a klimatu a jeho dlouhodobou 
strategií.

Or. it

Pozměňovací návrh 616
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace, v 
souladu s vnitrostátním plánem dotčeného 
členského státu v oblasti energetiky a 
klimatu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí program pouze tehdy, 
pokud je určení území, která jsou nejvíce 
postižená procesem transformace a 
obsažená v příslušném územním plánu 
spravedlivé transformace, řádně 
odůvodněno a příslušný územní plán 

(Netýká se českého znění.)
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spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Na jedné straně jsou členské státy povinny zaslat konečnou verzi vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky Komisi do konce roku 2019, na straně druhé návrh nařízení o FST byl 
zveřejněn v lednu. Změny v konečné verzi vnitrostátních plánů v oblasti energetiky způsobí 
zpoždění při provádění programů podporovaných z fondů FST.

Pozměňovací návrh 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro členské státy, které nemají 
dlouhodobou strategii stanovující cíl 
klimatické neutrality do roku 2040, bude 
uvolněno pouze 50 % jejich vnitrostátního 
přídělu a přístup ke zbývajícím 50 % 
získají až po přijetí tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení jasného harmonogramu je nezbytným předpokladem pro plánování a zajištění 
spravedlivé transformace. Bez jednoznačného závazku ke klimatické neutralitě v souladu s cíli 
Pařížské dohody však existuje vysoké riziko, že bude možné nadále usilovat o posílení 
současného stavu nebo o odklad transformace v rozporu se zájmy zajištění spravedlivé 
transformace a hospodářské diverzifikace.

Pozměňovací návrh 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro členské státy, které nemají 
dlouhodobou strategii stanovující cíl 
klimatické neutrality do roku 2050, bude 
uvolněno pouze 50 % jejich vnitrostátního 
přídělu a přístup ke zbývajícím 50 % 
získají až po přijetí tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členským státům, které dosud nepřijaly 
vnitrostátní cíl klimatické neutrality do 
roku 2050, Komise uvolní pouze 50 % 
jejich vnitrostátního přídělu a zbývajících 
50 % získají až poté, co se zavážou k 
plnění tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro podporu jsou způsobilé pouze operace 
na určeném území.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Erik Bergkvist
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů dobrovolně převedených v 
souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Celková částka zdrojů z EFRR a ESF+ 
převedených na prioritu FST nepřesahuje 
60 % částky podpory z FST na tuto 
prioritu. Provedením převodu není 
dotčeno zajištění odpovídajícího 
financování priorit v rámci EFRR a 
ESF+. Zdroje převedené buď z EFRR 
nebo z ESF+ v žádném případě 
nepřesáhnou 20 % příslušného přídělu z 
EFRR a ESF+ dotčenému členskému 
státu.

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 
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 623
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 

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

nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy.

Or. it

Pozměňovací návrh 627
Franc Bogovič

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 

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

státy.

Or. sl

Odůvodnění

Začlenění zdrojů FST vyžaduje větší pružnost. Tím se usnadní přizpůsobení se potřebám a 
potenciálu a posílí absorpční kapacita předem vybraných regionů s vysokými emisemi uhlíku.

Pozměňovací návrh 628
Christian Doleschal

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST mohou 
zahrnovat zdroje FST, které se skládají z 
úplného nebo částečného přídělu FST pro 
členské státy. Převod finančních 
prostředků z EFRR a ESF+ do FST musí 
být vyloučen.

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST odpovídá alespoň 
1,5násobku částky podpory z FST na tuto 
prioritu, avšak nepřesáhne trojnásobek této 
částky, přičemž se zaručí adicionalita 
zdrojů z FST vzhledem k financování, 
které každý region běžně obdržel z EFRR 
a ESF+.

Or. es

Pozměňovací návrh 630
Tom Berendsen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Josianne Cutajar
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a dobrovolně ze zdrojů převedených v 
souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Programy či priority FST budou 
financovány ze zdrojů FST, které se 
skládají z úplného nebo částečného přídělu 
FST pro členské státy a zdrojů 
převedených v souladu s čl. [21 odst. 1] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Krzysztof Hetman

Návrh nařízení
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Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy. Členské státy se mohou rozhodnout, 
že je doplní svými zdroji z EFRR a ESF+. 
V takových případech by tyto zdroje měly 
být zahrnuty do úrovně tematického 
zaměření EFRR a ESF+.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy. Mohou být doplněny zdroji 
dobrovolně převedenými v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST odpovídá alespoň částce 
podpory z FST na tuto prioritu, avšak 
nepřesáhne trojnásobek této částky.

Or. en

Odůvodnění

Povinné převody z nejchudších regionů, které využívají politiky soudržnosti, do regionů, které 
jsou nejvíce postiženy transformací, nepřiměřeně krátí rozpočet politiky soudržnosti. Převody 
by měly být dobrovolné a jejich částka by se měla omezovat na příděly, které odpovídají výši 
přídělů z FST.
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Pozměňovací návrh 635
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST mohou 
zahrnovat zdroje FST, které se skládají z 
úplného nebo částečného přídělu FST pro 
členské státy a zdrojů převedených v 
souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Celková částka zdrojů z EFRR a ESF+ 
převedených na prioritu FST případně 
odpovídá částce podpory z FST na tuto 
prioritu. Podíl ESF+ na celkových 
převedených zdrojích nepřesáhne 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů dobrovolně převedených v 
souladu s článkem [21a] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních]. 
Celková částka zdrojů z EFRR a ESF+ 
převedených na prioritu FST odpovídá 
trojnásobku částky podpory z FST na tuto 
prioritu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 637
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST odpovídá alespoň 
0,8násobkučástky podpory z FST na tuto 
prioritu, avšak nepřesáhne dvojnásobek 
této částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů, které se členské státy 
mohou rozhodnout převést v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Částka zdrojů 
z EFRR a ESF+, které mají být převedeny 
na prioritu FST nepřesáhnou 1,5násobek 
částky podpory z FST na tuto prioritu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 
na prioritu FST nepřesáhne trojnásobek 
částky podpory z FST. Předání je 
dobrovolné a podléhá rozhodnutí 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

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 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Priorita či priority FST zahrnují 
zdroje FST, které se skládají z úplného 
nebo částečného přídělu FST pro členské 
státy a zdrojů převedených v souladu s 
článkem [21a] nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních]. Celková 
částka zdrojů z EFRR a ESF+ převedených 

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

na prioritu FST odpovídá alespoň polovině 
částky podpory z FST na tuto prioritu, 
avšak nepřesáhne trojnásobek této částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
mohou být veškeré zdroje převedené z 
EFRR a ESF+ na prioritu FST rovněž 
plánovány pro regiony a/nebo území jiná 
než území určená jako nejvíce postižená, 
jestliže podporované činnosti:
– přímo souvisejí se specifickým cílem 
FST podle článku 2 a přispívají k 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných v souladu s 
článkem 7 a
– jsou uvedené v čl. 4 odst. 2 a
– přímo souvisejí s činnostmi, z nichž mají 
prospěch území určená jako nejvíce 
postižená.

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Fond pro spravedlivou 
transformaci by měl fungovat podle stejné 
zásady intenzity podpory, jaká byla přijata 
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v rámci balíčku opatření Evropské 
investiční banky pro transformaci 
energetiky. V případě způsobilých 
projektů financovaných prostřednictvím 
Fondu pro spravedlivou transformaci, 
které přispívají ke konkrétnímu cíli 
stanovenému v článku 2, je možné hradit 
až 75 % příslušných nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla týkající se intenzity podpory přijatá v balíčku opatření Evropské investiční banky 
pro transformaci energetiky by měla být použita pro FST v zájmu soudržnosti a zefektivnění 
fondu. To by mělo umožnit, aby maximální výše podpory odpovídala maximální úrovni 
financování ve výši 75 %. Pravidla týkající se intenzity podpory v politice soudržnosti se v 
jednotlivých regionech v rámci téhož členského státu značně liší a tato metodika může být 
náchylnější k nezamýšleným negativním důsledkům.

Pozměňovací návrh 643
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Prostředky členských států 
poskytnuté na spolufinancování územních 
plánů spravedlivé transformace se 
nezahrnují do výpočtu schodku Paktu o 
stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Krzysztof Hetman

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Způsobilé projekty financované z 
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Fondu pro spravedlivou transformaci, 
které přispívají ke specifickému cíli 
uvedenému v článku 2, mohou získat až 
80 % příslušných nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy spolu se všemi 
příslušnými orgány dotčených území a 
sociálními partnery, zejména na místní a 
regionální úrovni, připraví v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] jeden nebo více 
územních plánů spravedlivé transformace, 
které se vztahují na jedno či více dotčených 
území odpovídajících úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Tato území jsou nejvíce 
postižena hospodářskými a sociálními 
dopady vyplývajícími z transformace, 
zejména s ohledem na očekávané ztráty 
pracovních míst v odvětví výroby a 
využívání fosilních paliv a nutnost 
transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů. K 
určení cílových oblastí a vymezení 
rozdělení finančních prostředků mezi ně 
se použijí objektivní a transparentní 
kritéria. Plány spravedlivé transformace 
zajistí soulad s příslušnými strategickými 
dokumenty, zejména se strategiemi pro 
inteligentní specializaci (S3), pokud 
možno stanoví rámec priorit a 
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prováděcích procesů, vnitrostátními plány 
rozvoje venkova, evropským pilířem 
sociálních práv a stávajícími regionálními 
a místními strategiemi. 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení (EU) 
2016/2066 ze dne 21. listopadu 2016, 
kterým se mění přílohy nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 o zavedení společné klasifikace 
územních statistických jednotek17. Tato 
území jsou nejvíce postižena 
hospodářskými a sociálními dopady 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby a využívání fosilních 
paliv a nutnost transformace výrobních 
procesů průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné řádně určit území odpovídající úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek, je třeba používat nejnovější údaje stanovené v nařízení Komise (EU) 
2016/2066 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek.

Pozměňovací návrh 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území, včetně obcí, a se 
sociálními partnery a případně s 
dohlížejícím ústředním ministerstvem 
nebo jiným příslušným orgánem připraví 
jeden nebo více územních plánů 
spravedlivé transformace, které se vztahují 
na jedno či více dotčených území 
odpovídajících úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Tato území jsou nejvíce 
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výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

postižena hospodářskými a sociálními 
dopady vyplývajícími z transformace, 
zejména s ohledem na očekávané ztráty 
pracovních míst v odvětví výroby a 
využívání fosilních paliv a nutnost 
transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů. 
Mohou zahrnovat širší oblast, než je 
oblast přímo se podílející na obnově 
výrobního zařízení nebo průmyslového 
procesu, pokud je jejich propojení jasně 
popsáno v samotném plánu.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění poslední části tohoto pozměňovacího návrhu spočívá v nutnosti ustanovení 
týkajícího se možného nevhodného vymezení jednotlivých oblastí vyplývajícího z efektu 
přelévání napříč územími.

Pozměňovací návrh 648
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 



PE652.418v01-00 32/155 AM\1205769CS.docx

CS

č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou území, která jsou nejvíce postižena 
hospodářskými a sociálními dopady 
vyplývajícími z transformace, a 
nejvzdálenější regiony, jak jsou 
definovány v čl. 349 SFEU, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby a využívání fosilních 
paliv a nutnost transformace výrobních 
procesů průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů. Aby 
jednotlivé nejvzdálenější regiony mohly 
provést své územní plány transformace, 
každému z nich budou na základě čl. 349 
SFEU přiděleny dodatečné finanční 
prostředky ve výši 30 milionů eur.

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví podle 
zásady partnerství ve smyslu článku 6 
nařízení EU …/… [nové nařízení o 
společných ustanoveních] jeden nebo více 
územních plánů spravedlivé transformace, 
které se vztahují na jedno či více dotčených 
území odpovídajících úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Tato území jsou nejvíce 
postižena hospodářskými a sociálními 
dopady vyplývajícími z transformace, 
zejména s ohledem na očekávané ztráty 
pracovních míst v odvětví výroby a 
využívání fosilních paliv, nutnost 
transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů a 
přechod na alternativní průmysl v 
odvětvích, na jejichž výrobky dopadá 
transformace EU na uhlíkovou neutralitu.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 

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

transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

Pokyny týkající se investic, které navrhuje 
Evropská komise v příloze D zpráv pro 
jednotlivé země na rok 2020, by neměly 
členským státům bránit v tom, aby 
navrhovaly, v jakých oblastech by se mohl 
Fond pro spravedlivou transformaci 
uplatnit a kterých regionů by se mohl 
týkat.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít pravomoc určovat regiony, kam by chtěly směřovat podporu z FST. 
Členské státy znají mnohem důkladněji realitu svých regionů.

Pozměňovací návrh 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 

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

nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/2014 nebo jeho částí, 
v souladu se šablonou uvedenou v příloze 
II. Tato území jsou nejvíce postižena 
hospodářskými a sociálními dopady 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby a využívání fosilních 
paliv a nutnost transformace výrobních 
procesů průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů. 
Územní plán spravedlivé transformace 
musí být v souladu s cílem dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050 a s 
průběžnými cíli do roku 2030 a musí 
obsahovat konkrétní plán postupného 
ukončování těžby uhlí a dalších činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 

1. Členské státy spolu s regionálními, 
místními nebo jinými příslušnými orgány 
dotčených území připraví jeden nebo více 
územních plánů spravedlivé transformace, 
které se vztahují na jedno či více dotčených 
území odpovídajících úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 



PE652.418v01-00 36/155 AM\1205769CS.docx

CS

č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Tato území jsou nejvíce 
postižena hospodářskými a sociálními 
dopady a dopady na územní soudržnost 
vyplývajícími z transformace, zejména s 
ohledem na očekávané ztráty pracovních 
míst v odvětví výroby a využívání fosilních 
paliv a nutnost transformace výrobních 
procesů průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů. 
Územní plány musí rovněž zohlednit míru 
nezaměstnanosti na dotčených územích a 
další demografické problémy, jako je 
vylidňování.

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území a případně s 
pomocí Evropské investiční banky, aby 
byla zajištěna komplementarita s 
ostatními pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 



AM\1205769CS.docx 37/155 PE652.418v01-00

CS

transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Maria Spyraki

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 656
Nora Mebarek

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Odůvodnění

Aby byla podpora z FST spravedlivá a transparentní, musí být do všech fází plánování, 
provádění a sledování územních plánů spravedlivé transformace zapojeny regionální, místní 
a městské orgány veřejné správy, odbory, zaměstnavatelé, nevládní organizace a další 
subjekty občanské společnosti prosazující otázky, jako je sociální začleňování, rovnost žen a 
mužů a nediskriminace. Zaměření sociálního cíle FST by navíc mělo být posuzováno i z 
hlediska dekarbonizace pracovních míst, a nikoli výhradně z hlediska zániku pracovních míst.

Pozměňovací návrh 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 658
Hannes Heide

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 659
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Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Orgány členských států spolu s 
příslušnými partnery z dotčených území 
připraví v souladu s článkem 6 nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] jeden nebo více územních 
plánů spravedlivé transformace, které se 
vztahují na jedno či více dotčených území 
odpovídajících úrovni 3 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „regiony úrovně NUTS 3“) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ve znění nařízení 
Komise (EU) č. 868/201417 nebo jeho 
částí, v souladu se šablonou uvedenou v 
příloze II. Tato území jsou nejvíce 
postižena hospodářskými, sociálními a 
environmentálními dopady vyplývajícími 
z transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 661
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 

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

jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané přizpůsobení pracovníků a na 
ztráty pracovních míst v odvětví výroby a 
využívání fosilních paliv a nutnost 
transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Krzysztof Hetman

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Franc Bogovič

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. sl

Pozměňovací návrh 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
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Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 667
Katalin Cseh

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 

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

statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 2“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

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

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

Or. en

Justification

In line with Article 7(2)a, such plans should contain a description of the transition process at 
national level towards a climate-neutral economy, including a timeline for key transition steps 
which are consistent with the latest version of the National Energy and Climate Plan (NECP). 
It has to be noted that the preparation of the NECP is a central competence. Thus, given the 
fact that the national government leads the development of NECP projects, and has the 
benefit of the oversight of regional transformation challenges, it may materialise this 
knowledge in governing the Just Transition Plans. Given the short timeline from the onset to 
implementation of this Regulation, as well as the two-year cycles of NECPs, the most efficient 
(also time-wise) and coherent approach may be to leave the coordination of these overlapping 
processes with the central government.

Pozměňovací návrh 669
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 

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

nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 2 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 2“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 
šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a 
nutnost transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 

1. Členské státy spolu s příslušnými 
orgány dotčených území připraví jeden 
nebo více územních plánů spravedlivé 
transformace, které se vztahují na jedno či 
více dotčených území odpovídajících 
úrovni 3 společné klasifikace územních 
statistických jednotek (dále jen „regiony 
úrovně NUTS 3“) podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 868/201417 nebo jeho částí, v souladu se 



PE652.418v01-00 52/155 AM\1205769CS.docx

CS

šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
výroby a využívání fosilních paliv a nutnost 
transformace výrobních procesů 
průmyslových zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

šablonou uvedenou v příloze II. Tato území 
jsou nejvíce postižena hospodářskými a 
sociálními dopady vyplývajícími z 
transformace, zejména s ohledem na 
očekávané ztráty pracovních míst v odvětví 
spojených s výrobou a využíváním 
fosilních paliv a nutnost transformace 
výrobních procesů zařízení s nejvyšší 
intenzitou emisí skleníkových plynů.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 672
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Územní plány spravedlivé 
transformace se předloží ke konzultaci 
partnerům. Jejich předložení Komisi 
předchází schválení monitorovacího 
výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy předkládají 
monitorovacímu výboru a Komisi výroční 
zprávu o pokroku při provádění územního 
plánu spravedlivé transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 674
Mathilde Androuët



PE652.418v01-00 54/155 AM\1205769CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Územní plán spravedlivé 
transformace obsahuje tyto prvky:

2. Územní plán spravedlivé 
transformace může obsahovat několik 
doplňujících prvků, k nimž patří:

Or. fr

Pozměňovací návrh 675
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství na vnitrostátní úrovni, které 
je v plném rozsahu založené na 
obnovitelných zdrojích energie a v němž 
se účinně využívají zdroje i energie a které 
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usiluje o dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů do roku 2040, s 
podrobným a přesným harmonogramem 
pro klíčové etapy transformace, včetně 
údajů o postupném ukončování využívání 
fosilních paliv a vyřazování příslušných 
zařízení z provozu, které jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu a s veškerými 
doporučeními Evropské komise a 
související dlouhodobou strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni do roku 2040, včetně 
harmonogramu klíčových etap 
transformace, jako je vyřazování zařízení 
využívajících fosilní paliva z provozu a 
celkové údaje týkající se postupného 
vyřazování, a pokud se používá uhlí, údaje 
o postupném vyřazování uhlí do roku 
2030, které jsou v souladu s nejnovější 
verzí vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu a s právními předpisy 
EU v oblasti klimatu [2020/…];

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

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

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, za účelem 
dosažení cílů Unie v oblasti klimatu do 
roku 2030 a klimatické neutrality do roku 
2050, včetně časového harmonogramu 
postupného ukončení činností závislých 
na fosilních zdrojích energie, v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 679
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni roku 2040, včetně 
harmonogramu klíčových etap 
transformace na cestě k dosažení cílů Unie 
v oblasti klimatu do roku 2030, jak je 
uvedeno v čl. 2 odst. 11 nařízení (EU) 
2018/1999, včetně právně závazného data 
ukončení, které je v souladu s nejnovější 
verzí vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Nora Mebarek

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

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

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace na cestě k 
dosažení cílů EU v oblasti klimatu 
uvedených v čl. 2 odst. 11 nařízení (EU) 
2018/1999 a klimatické neutrality do roku 
2050, včetně harmonogramu postupného 
ukončování činností závislých na 
fosilních palivech, která jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že územní plány spravedlivé transformace musí být sladěny s vnitrostátními 
plány v oblasti energetiky a klimatu, je důležité zajistit, aby neměly nežádoucí vedlejší výnosy 
tím, že se budou spoléhat na odhady koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům, 
vypracované v předchozím kontextu, které by nezohledňovaly zvýšené ambice EU v oblasti 
klimatu.

Pozměňovací návrh 681
Tom Berendsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) popis procesu transformace na 
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 na 
vnitrostátní úrovni do roku 2050, včetně 
harmonogramu klíčových etap 
transformace, které jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 682
Pascal Arimont

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní a regionální úrovni, včetně 
harmonogramu klíčových etap 
transformace na cestě k dosažení cíle Unie 
v oblasti klimatu do roku 2030 a dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050, které 
jsou v souladu s nejnovější verzí 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 684
Katalin Cseh
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) podrobný popis procesu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku na vnitrostátní úrovni do roku 
2050, včetně harmonogramu klíčových 
etap transformace, které jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 685
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. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 
vnitrostátní úrovni do roku 2050, včetně 
harmonogramu klíčových etap 
transformace, které jsou v souladu s 
nejnovější verzí vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis procesu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku na 

a) (Netýká se českého znění.)
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vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu 
klíčových etap transformace, které jsou v 
souladu s nejnovější verzí vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Odůvodnění

Na jedné straně jsou členské státy povinny zaslat konečnou verzi vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky Komisi do konce roku 2019, na straně druhé návrh nařízení o FST byl 
zveřejněn v lednu. Změny v konečné verzi vnitrostátních plánů v oblasti energetiky způsobí 
zpoždění při provádění programů podporovaných z fondů FST.

Pozměňovací návrh 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1, včetně ukazatelů, 
jako je míra nezaměstnanosti, index 
vylidňování a úsilí, které bylo na daném 
území dříve vyvinuto s cílem podpořit 
dekarbonizaci klíčových odvětví a 
činností;

Or. es

Pozměňovací návrh 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce zasažená procesem 
transformace popsaným v nejnovější verzi 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu a proč by měla být podpořena z 
FST, v souladu s odstavcem 1;  

Or. it

Pozměňovací návrh 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byly tato území či 
hospodářské činnosti určeny za nejvíce 
postižená procesem transformace 
popsaným v písmenu a) a proč by měly být 
podpořeny z FST, v souladu s odstavcem 
1;

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byla tato území a 
odvětví určena za nejvíce postižená 
procesem transformace popsaným v 
písmenu a) a proč by měla být podpořena z 
FST, v souladu s odstavcem 1;

Or. en
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Pozměňovací návrh 691
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odůvodnění, proč byla tato území 
určena za nejvíce postižená procesem 
transformace popsaným v písmenu a) a 
proč by měla být podpořena z FST, v 
souladu s odstavcem 1;

b) odůvodnění, proč byla tato území a 
odvětví určena za nejvíce postižená 
procesem transformace popsaným v 
písmenu a) a proč by měla být podpořena z 
FST, v souladu s odstavcem 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 692
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. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jasný závazek vůči sociálně 
spravedlivé a řádné ekologické 
transformaci při uplatňování Pařížské 
dohody;

Or. es

Pozměňovací návrh 693
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. 7 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) jasný závazek vůči cíli dosáhnout 
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do roku 2050 klimaticky neutrální EU a 
dosáhnout jejích cílů v oblasti omezení 
emisí stanovených do roku 2030;

Or. es

Pozměňovací návrh 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev a příležitostí 
spojených s transformací, se kterými se 
nejvíce postižená území a odvětví potýkají, 
včetně sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
počtu poškozených podniků a 
očekávaných ztrát příjmů, rozvojových 
potřeb a cílů, které mají být splněny do 
roku 2030, v souvislosti s transformací 
energetického průmyslu a průmyslu s 
vysokými emisemi uhlíku a zemědělství v 
rámci dosahování klimatické neutrality v 
souladu s cílem udržet nárůst globální 
teploty pod hranicí 1,5 °C, s přechodem od 
využívání fosilních paliv nebo ukončením 
činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů na těchto územích;

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se zvážit zohlednění ukazatelů, jako je očekávaná ztráta příjmů nebo počet podniků, 
které budou dotčeny, spolu se ztrátou pracovních míst, protože odvětví, v nichž dochází k 
absorpci primární energie, obvykle vykazují velmi vysoký poměr kapitálu k pracovní síle, což 
může vést k (poměrně) nízké pracovní náročnosti ve vztahu k příjmům nebo výstupům či 
přidané hodnotě.
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Pozměňovací návrh 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení dopadu výzev spojených 
s transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, se 
zohledněním míry nezaměstnanosti a s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
hustoty obyvatelstva, míry úbytku 
obyvatelstva v posledních deseti letech, 
rozvojových potřeb, potřeb v oblasti 
územní soudržnosti a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
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transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

Or. es

Pozměňovací návrh 697
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací energetického průmyslu a 
průmyslu s vysokými emisemi uhlíku a 
zemědělství s přechodem od využívání 
fosilních paliv a ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Nora Mebarek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 



PE652.418v01-00 66/155 AM\1205769CS.docx

CS

environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích, jak je uvedeno v 
harmonogramu stanoveném pro postupné 
ukončení činností závislých na fosilních 
palivech;

Or. en

Odůvodnění

Postupné ukončování činností závislých na fosilních palivech a/nebo předpokládaný stupeň 
dekarbonizace by se měly odrážet v obsahu fondu, aby bylo zajištěno sledování a soudržnost 
mezi cíli a výsledky intervencí.

Pozměňovací návrh 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rizik vylidňování postižených regionů a 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
zasažená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
počtu dotčených podniků a očekávaných 
ztrát příjmů, rozvojových potřeb a cílů, 
které mají být splněny do roku 2030, v 
souvislosti s transformací nebo ukončením 
činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů na těchto územích;

Or. it

Pozměňovací návrh 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
počtu poškozených podniků a 
očekávaných ztrát příjmů, rozvojových 
potřeb a cílů, které mají být splněny do 
roku 2030, v souvislosti s transformací 
nebo ukončením činností s vysokými 
emisemi skleníkových plynů na těchto 
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územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
potenciálního vlivu na příjmy státu, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území a odvětví potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku boje proti 
energetické chudobě, s uvedením možného 
počtu dotčených pracovních míst a ztrát 
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rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

pracovních míst, rozvojových potřeb a cílů, 
které mají být splněny do roku 2030, v 
souvislosti s transformací nebo ukončením 
činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů na těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 704
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, Tsvetelina Penkova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích a s výzvami týkajícími se 
energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Álvaro Amaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s c) posouzení výzev spojených s 
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transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
růstových a rozvojových příležitostí a 
potřeb a cílů, které mají být splněny do 
roku 2030, v souvislosti s transformací 
nebo ukončením činností s vysokými 
emisemi skleníkových plynů na těchto 
územích;

Or. pt

Pozměňovací návrh 706
Pascal Arimont

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se uvedená 
nejvíce postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Josianne Cutajar

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

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a ztrát pracovních míst, 
rozvojových potřeb a cílů, které mají být 
splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

c) posouzení výzev spojených s 
transformací, se kterými se nejvíce 
postižená území potýkají, včetně 
sociálního, hospodářského a 
environmentálního dopadu transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, s 
uvedením možného počtu dotčených 
pracovních míst a/nebo ztrát pracovních 
míst, rozvojových potřeb a cílů, které mají 
být splněny do roku 2030, v souvislosti s 
transformací nebo ukončením činností s 
vysokými emisemi skleníkových plynů na 
těchto územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku a pro 
boj proti energetické chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, 
demografických, hospodářských a 
environmentálních dopadů transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku;

Or. es

Pozměňovací návrh 710
Franc Bogovič

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, 
hospodářských, zdravotních a 
environmentálních dopadů transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku;

Or. sl

Pozměňovací návrh 711
Pascal Arimont

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, hospodářských 
a environmentálních dopadů transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku;

d) popis očekávaného přínosu podpory 
z FST pro řešení sociálních, zdravotních, 
hospodářských a environmentálních 
dopadů transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
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Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Čl. 7 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jednoznačný cíl týkající se 
očekávaného snížení emisí skleníkových 
plynů, dekarbonizace, zlepšení 
energetické účinnosti nebo zvýšení 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
pro příslušný region;

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 715
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů;

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů v 
souladu s nařízením Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. 
ledna 2014 o evropském kodexu chování 
pro partnerskou spolupráci v rámci 
evropských strukturálních a investičních 
fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Pascal Arimont

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

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů;

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z komplexních ujednání o 
partnerství v souladu se zásadou 
víceúrovňové správy a přístupem zdola 
nahoru, plánovaných opatření pro 
sledování a hodnocení a odpovědných 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Katalin Cseh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů;

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů, včetně 
možnosti hodnocení i nevládními subjekty 
a institucemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství, 
plánovaných opatření pro sledování a 
hodnocení a odpovědných orgánů;

f) popis řídicích mechanismů 
sestávajících z ujednání o partnerství a 
seznam zúčastněných partnerů podle 
odstavce 3, plánovaných opatření pro 
sledování a hodnocení a odpovědných 
orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 720
Katalin Cseh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu této transformace;

g)  popis typu a harmonogram 
plánovaných operací a jejich očekávaný 
přínos ke zmírnění sociálního, 
hospodářského a environmentálního 
dopadu této transformace na místní, 
regionální a případně vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Pascal Arimont

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu této transformace;

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
dopadu této transformace a analýza 
nákladů a přínosů prokazující přidanou 
hodnotu investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Krzysztof Hetman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 

g) popis typu plánovaných operací a 
jejich očekávaný přínos ke zmírnění 
sociálního a hospodářského dopadu a 
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dopadu této transformace; dopadu na energetickou bezpečnost a 
životní prostředí této transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Tamás Deutsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než 
malých a středních podniků, vyčerpávající 
seznam těchto operací a podniků a 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
pracovních míst vytvořených bez investic;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Největšími zaměstnavateli v transformovaných hospodářských odvětvích jsou velké podniky. 
Neměla by existovat povinnost uvádět v územních plánech spravedlivé transformace 
vyčerpávající seznam operací a podniků jiných než malých a středních podniků. Potřeby 
dotčených regionů se neustále mění, není možné je stanovit předem. Jakákoli změna územních 
plánů spravedlivé transformace přináší další administrativní zátěž, která by měla být 
odstraněna umožněním větší flexibility.

Pozměňovací návrh 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než 
malých a středních podniků, vyčerpávající 

vypouští se
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seznam těchto operací a podniků a 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
pracovních míst vytvořených bez investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než 
malých a středních podniků, vyčerpávající 
seznam těchto operací a podniků a 
odůvodnění nezbytnosti této podpory 
prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž 
vyplývá, že očekávané ztráty pracovních 
míst by překročily očekávaný počet 
pracovních míst vytvořených bez investic;

vypouští se

Or. en

Justification

The wording about 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. There should be no obligation to state an exhaustive list of operations 
and enterprises other than SMEs in the territorial just transition plans. The needs of affected 
regions change continuously, it is impossible to set them ex ante. Any change in the territorial 
just transition plans brings additional administrative burdens, which should be eliminated by 
allowing for more flexibility.

Pozměňovací návrh 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, vyčerpávající seznam těchto 
operací a podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, seznam těchto operací 
a podniků a odůvodnění nezbytnosti této 
podpory prostřednictvím analýzy 
nedostatků, z níž vyplývá, že očekávané 
ztráty pracovních míst by překročily 
očekávaný počet pracovních míst 
vytvořených bez investic; seznam operací 
a podniků, které mají být podporovány, 
může být aktualizován v rámci přezkumu 
v polovině období;

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Pascal Arimont

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

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic, jak je 
doloženo analýzou nedostatků a analýzou 
nákladů a přínosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, orientační seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, vyčerpávající seznam 
těchto operací a podniků a odůvodnění 
nezbytnosti této podpory prostřednictvím 
analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že 
očekávané ztráty pracovních míst by 
překročily očekávaný počet pracovních 
míst vytvořených bez investic;

h) pokud jsou podporovány 
produktivní investice do jiných než malých 
a středních podniků, seznam těchto 
podniků a odůvodnění nezbytnosti této 
podpory, které dokládá jeho potřebnost 
pro ochranu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální ekonomiku a 
povedou k podstatnému snížení emisí 
skleníkových plynů výrazně pod hodnotu 
příslušných referenčních hodnot 
zavedených pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES, a 
jsou nezbytné k ochraně významného 
počtu pracovních míst;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální ekonomiku a 
povedou k podstatnému snížení emisí 
skleníkových plynů výrazně pod hodnotu 
příslušných referenčních hodnot 
zavedených pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES, a 
jsou nezbytné k ochraně významného 
počtu pracovních míst;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální ekonomiku a 
povedou k podstatnému snížení emisí 
skleníkových plynů výrazně pod hodnotu 
příslušných referenčních hodnot 
zavedených pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES, a 
jsou nezbytné k ochraně významného 
počtu pracovních míst;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální ekonomiku a 
povedou k podstatnému snížení emisí 
skleníkových plynů výrazně pod hodnotu 
příslušných referenčních hodnot 
zavedených pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES, a 
jsou nezbytné k ochraně významného 
počtu pracovních míst;

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, orientační seznam 
operací, které mají být podpořeny, a 
odůvodnění, že přispějí k dodržování 
příslušných referenčních hodnot 
zavedených pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES;

Or. it

Pozměňovací návrh 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, odůvodnění, že 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku, jestliže jsou nezbytné 
k ochraně určitého počtu pracovních míst;
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míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 736
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, vyčerpávající 
seznam operací, které mají být podpořeny, 
a odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst;

i) pokud jsou podporovány investice 
k dosažení snížení emisí skleníkových 
plynů z činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES, orientační seznam 
operací, které mají být podpořeny, a 
odůvodnění, že přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku a povedou 
k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů výrazně pod hodnotu příslušných 
referenčních hodnot zavedených pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice 2003/87/ES, a jsou nezbytné k 
ochraně významného počtu pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) pokud jsou podporovány investice 
do dopravní infrastruktury, seznam těchto 
činností a studie dopadu prokazující míru 
získaných investic a očekávaný počet 
vytvořených pracovních míst v důsledku 
vybudované infrastruktury;

Or. en
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Pozměňovací návrh 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) pokud je během přechodného 
období podporováno zavedení technologií 
pro snížení emisí skleníkových plynů, 
analýzu prokazující přínosy plynoucí ze 
zachování pracovních míst oproti snížení 
emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Niklas Nienaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a také soudržnost s 
pilíři mechanismu pro spravedlivou 
transformaci s cílem pokrýt zjištěné 
rozvojové potřeby a usnadnit 
bezproblémové financování nových 
systémů udržitelné energie, které 
přesahují určené území, na něž se plán 
vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 740
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
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a s možnostmi 
financování v rámci fondu Invest EU a 
modernizačního fondu s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Erik Bergkvist

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci a případně 
modernizačního fondu s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné rozvojové potřeby.

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu pro 
spravedlivou transformaci s cílem pokrýt 
zjištěné investiční potřeby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 743
Pascal Arimont

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
unijními programy a pilíři mechanismu 
pro spravedlivou transformaci s cílem 
pokrýt zjištěné rozvojové potřeby.

j) synergie a doplňkovost s dalšími 
příslušnými unijními programy s cílem 
pokrýt zjištěné rozvojové potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) synergie a doplňkovost s 
plánovanou podporou z ostatních pilířů 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) synergie a doplňkovost s 
plánovanou podporou z ostatních pilířů 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 746
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o investice spadající pod 
písmena h) a i), mohou být podporovány 
pouze ty, které jsou zahrnuty do územního 
plánu spravedlivé transformace 
schváleného Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních]. Řídicí orgány provádějící 
FST koordinují svou činnost s 
prováděcími partnery a případně s 
finančními partnery v rámci ostatních 
pilířů mechanismu pro spravedlivou 
transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Při přípravě a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace zajistí 
členské státy smysluplnou, inkluzivní a 
dostupnou účast sociálních partnerů a 
organizací občanské společnosti a dalších 
příslušných partnerů v souladu s článkem 
[6] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Maria Spyraki

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a skupina EIB v míře 
odpovídající její úloze v rámci ostatních 
pilířů mechanismu pro spravedlivou 
transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 

3. Do přípravy, provádění a sledování 
územních plánů spravedlivé transformace 
se zapojí příslušní partneři v souladu s 
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nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

článkem [6] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních], zejména 
zástupci místních a regionálních 
samospráv z míst, kde budou plány 
prováděny.

Or. en

Pozměňovací návrh 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

3. Do přípravy a provádění územních 
plánů spravedlivé transformace se zapojí 
příslušní partneři a budou probíhat 
ucelené a strukturované konzultace 
zúčastněných stran v souladu s článkem 
[6] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. it

Pozměňovací návrh 752
Maria Spyraki

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídicí orgány provádějící FST koordinují 
svou činnost s prováděcími partnery a 
případně s finančními partnery v rámci 
ostatních pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 753
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Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv. Poskytují rovněž 
informace o ostatních pilířích 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Franc Bogovič

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, příslušnými strategiemi 
inteligentních vesnic a inteligentních 
měst, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Or. sl

Pozměňovací návrh 755
Josianne Cutajar
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Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv, včetně rovnosti žen a 
mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s příslušnými 
územními strategiemi uvedenými v článku 
[23] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních], s příslušnými 
strategiemi pro inteligentní specializaci, 
vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu a evropským pilířem sociálních 
práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s územními strategiemi 
uvedenými v článku [23] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní 
specializaci, vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu a evropským pilířem 
sociálních práv.

Územní plány spravedlivé transformace 
musí být v souladu s příslušnými 
územními strategiemi uvedenými v článku 
[23] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních], s příslušnými 
strategiemi pro inteligentní specializaci, 
vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu a evropským pilířem sociálních 
práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud revize vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu podle článku 
14 nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje 
revizi územního plánu spravedlivé 
transformace, provede se tato revize v 
rámci přezkumu v polovině období v 
souladu s článkem 14 nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Katalin Cseh

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud revize vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu podle článku 14 
nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje revizi 
územního plánu spravedlivé transformace, 
provede se tato revize v rámci přezkumu v 
polovině období v souladu s článkem 14 

Pokud revize vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu podle článku 14 
nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje revizi 
územního plánu spravedlivé transformace, 
provede se tato revize v rámci přezkumu v 
polovině období v souladu s článkem 14 
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nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních]. Územní plány spravedlivé 
transformace a korespondence mezi 
orgány členských států a Komisí týkající 
se těchto plánů se zveřejňují. 

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud revize vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu podle článku 14 
nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje revizi 
územního plánu spravedlivé 
transformace, provede se tato revize v 
rámci přezkumu v polovině období v 
souladu s článkem 14 nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

Revizi územního plánu spravedlivé 
transformace lze provést pouze z 
oprávněných důvodů, a to včetně revize 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu.

Or. it

Pozměňovací návrh 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud revize vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu podle článku 14 
nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje revizi 
územního plánu spravedlivé 
transformace, provede se tato revize v 
rámci přezkumu v polovině období v 
souladu s článkem 14 nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

V řádně odůvodněných případech může 
být provedena revize územního plánu 
spravedlivé transformace, včetně 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud existují řádné a odůvodněné důvody pro změnu územního plánu spravedlivé 
transformace, nepovažujeme za vhodné odkazovat na jedinou možnou lhůtu pro jeho revizi, 
konkrétně přezkum v polovině období.

Pozměňovací návrh 762
Maria Spyraki

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytují rovněž informace o ostatních 
pilířích mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, a to způsobem upraveným v 
příslušných právních základech.

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Územní plán spravedlivé 
transformace musí být v souladu s cílem 
udržet nárůst globální teploty pod hranicí 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí a do roku 2030 zastavit a zvrátit 
úbytek biologické rozmanitosti. Investice v 
rámci plánu nesmí mít za následek efekt 
uzamčení životního prostředí, zejména 
pokud jde o efekty uzamčení v 
hospodářství s vysokými emisemi uhlíku. 
Plán nabízí příležitosti k dalšímu posílení 
odolných místních hospodářství, místních 
dodavatelských řetězců a snah o 
přemisťování.
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Or. en

Pozměňovací návrh 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud chtějí členské státy využít 
možnosti k získání podpory v rámci 2. 
nebo 3. pilíře mechanismu pro 
spravedlivou transformaci, stanoví 
územní plán spravedlivé transformace 
odvětví a oblastí, které mají být v rámci 
těchto pilířů podporovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud chtějí členské státy využít 
možnosti k získání podpory v rámci 2. 
nebo 3. pilíře mechanismu pro 
spravedlivou transformaci, stanoví 
územní plán spravedlivé transformace 
odvětví a oblastí, které mají být v rámci 
těchto pilířů podporovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 766
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. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Územní plány spravedlivé 
transformace vylučují veškeré investice do 
jakékoli infrastruktury nebo aplikací 
souvisejících s fosilními palivy.

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Monitorovací výbor alespoň 
jednou ročně přezkoumá pokrok při 
provádění územních plánů spravedlivé 
transformace vypracovaných pro určená 
území, na něž se program vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Hannes Heide

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Mechanismus podávání žádosti v 

mimořádné situaci
V případě, že události spojené s 
transformací na klimaticky neutrální 
ekonomiku, které mají krátkodobé a 
nepříznivé dopady na pracovníky na 
jakémkoli území členského státu, může 
příslušný členský stát požádat o aktivaci 
mechanismu podávání žádosti v 
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mimořádné situaci. Členský stát vysvětlí, 
proč je podpora činností z FST v souladu 
s čl. 4 odst. 2 přímo souvisejících s jeho 
specifickými cíli, jak je stanoveno v 
článku 2, odůvodněná s cílem zmírnit 
krátkodobé a nepříznivé dopady na 
pracovníky. Komise žádost posoudí, 
přičemž přihlíží k její naléhavosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Krzysztof Hetman

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Partnerství

V souladu s [článkem 6] nařízení (EU) 
…/… [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a s nařízením v přenesené 
pravomoci (EU) č. 240/2014 každý 
členský stát zajistí smysluplnou účast 
sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti a dalších 
příslušných organizací nebo organizací 
zastupujících zájmy jednotlivých skupin 
na plánování a provádění opatření 
podporovaných z FST. Tato smysluplná 
účast musí být inkluzivní a přístupná 
všem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společné ukazatele výstupů 
a výsledků uvedené v příloze III a, je-li to 
řádně odůvodněné v územním plánu 
spravedlivé transformace, ukazatele 
výstupů a výsledků pro jednotlivé 
programy se stanoví v souladu s [čl. 12 
odst. 1 druhým pododstavcem písm. a)], 
[čl. 17 odst. 3 písm. d) bodem ii)] a [čl. 37 
odst. 2 písm. b)] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

1. Příslušné společné ukazatele 
výstupů a výsledků uvedené v příloze III a, 
je-li to řádně odůvodněné v územním plánu 
spravedlivé transformace, ukazatele 
výstupů a výsledků pro jednotlivé 
programy se stanoví v souladu s [čl. 12 
odst. 1 druhým pododstavcem písm. a)], 
[čl. 17 odst. 3 písm. d) bodem ii)] a [čl. 37 
odst. 2 písm. b)] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme přizpůsobit předpisy pro ukazatele těm, které jsou stanoveny v návrhu nařízení o 
EFRR/FS a ESF.

Pozměňovací návrh 771
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle 
čl. [14 odst. 2] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
Komisí schválena, cíle se nesmí měnit.

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní.

Or. en

Odůvodnění

Podle našeho názoru by cíle po přezkumu v polovině období neměly zůstat „uzamčeny“. 
Období mezi přezkumem v polovině období a rokem 2029 (cíle jsou stanoveny pro rok 2029) 
je příliš dlouhé na to, aby byly tyto důležité prvky OP „uzamčeny“.

Pozměňovací návrh 772
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Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle 
čl. [14 odst. 2] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] 
Komisí schválena, cíle se nesmí měnit.

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní.

Or. en

Pozměňovací návrh 773
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, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Jakmile je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, mohou se cíle měnit pouze za 
výjimečných a odůvodněných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Pascal Arimont
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. V období, 
které začíná 12 měsíců poté, co je žádost o 
změnu programu podaná podle čl. [14 odst. 
2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2025 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

Or. it

Pozměňovací návrh 776
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 2. Pro ukazatele výstupů se výchozí 
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hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené 
pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

hodnoty stanoví na nulu. Milníky 
stanovené pro rok 2025 a cíle stanovené 
pro rok 2030 jsou kumulativní. Poté, co je 
žádost o změnu programu podaná podle čl. 
[14 odst. 2] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] Komisí 
schválena, cíle se nesmí měnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud priorita FST podporuje 
činnosti uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. h), i) 
nebo j), předávají se údaje o ukazatelích 
pro účastníky pouze tehdy, jsou-li k 
dispozici všechny údaje požadované v 
souladu s přílohou III týkající se tohoto 
účastníka.

3. Pokud priorita FST podporuje 
činnosti uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. h), i) 
nebo j), předávají se údaje o ukazatelích 
výstupu pro účastníky pouze tehdy, jsou-li 
k dispozici všechny údaje požadované v 
souladu s přílohou III týkající se tohoto 
účastníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Tonino Picula

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud priorita FST podporuje 
činnosti uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. h), i) 
nebo j), předávají se údaje o ukazatelích 
pro účastníky pouze tehdy, jsou-li k 
dispozici všechny údaje požadované v 
souladu s přílohou III týkající se tohoto 
účastníka.

3. Pokud priorita FST podporuje 
činnosti uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. d), 
h), i) nebo j), předávají se údaje o 
ukazatelích pro účastníky pouze tehdy, 
jsou-li k dispozici všechny údaje 
požadované v souladu s přílohou III 
týkající se tohoto účastníka.
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Or. en

Pozměňovací návrh 779
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Rovněž se zveřejní ukazatele 
členěné podle pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je v souladu s článkem 10 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem změny 
přílohy III, aby bylo možné provést 
nezbytné úpravy seznamu ukazatelů, které 
mají být použity.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 781
Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je v souladu s článkem 10 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem změny 
přílohy III, aby bylo možné provést 

vypouští se
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nezbytné úpravy seznamu ukazatelů, které 
mají být použity.

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je v souladu s článkem 10 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem změny 
přílohy III, aby bylo možné provést 
nezbytné úpravy seznamu ukazatelů, které 
mají být použity.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ukazatele jsou základními prvky tohoto nařízení, a proto nepovažujeme jejich úpravu 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci za vhodnou.

Pozměňovací návrh 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je v souladu s článkem 10 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem změny 
přílohy III, aby bylo možné provést 
nezbytné úpravy seznamu ukazatelů, které 
mají být použity.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Podobný návrh byl předložen v návrhu nařízení o EFRR/FS a po důkladné rozpravě jsme se 
shodli, že by mohl vést k příliš mnoha překážkám v souvislosti s prováděním, a tak byl tento 
návrh vypuštěn.

Pozměňovací návrh 784
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tento článek se použije v plném 
souladu s právními předpisy Unie a 
vnitrostátními právní předpisy o ochraně 
údajů, aniž jsou dotčena ustanovení 
nařízení (EU) …/… [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
1. Zřizuje se platforma pro spravedlivou 
transformaci (dále jen „platforma“) pod 
dohledem a přímým řízením Evropské 
komise s cílem umožnit dvoustrannou a 
mnohostrannou výměnu získaných 
zkušeností a osvědčených postupů ve 
všech dotčených odvětvích.
2. Platforma je tvořena dvěma složkami:
a) technickou pracovní skupinou, která se 
zabývá konkrétními výzvami v dotčených 
regionech a usnadňuje výměnu získaných 
zkušeností a osvědčených postupů při 
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přípravě územních plánů spravedlivé 
transformace a jednotlivých operací. 
Technické pracovní skupiny se zřizují 
podle provozních potřeb FST s 
přihlédnutím k pokrytí odvětví v rámci 
podporovaných operací.
Technické pracovní skupiny úzce 
spolupracují s Poradenským centrem 
InvestEU zřízeným v souladu s článkem 
20 nařízení (EU) [o novém programu 
InvestEU] a příslušnými útvary Evropské 
investiční banky.
b) výročním fórem regionů pro 
spravedlivou transformaci (dále jen 
„fórum“), jehož spolupořadatelem je 
Evropský výbor regionů. Fórum umožní 
koordinaci politických směrů a jejich 
provedení v rámci operativních činností 
technických pracovních skupin.
3. Komise stanoví podrobná opatření 
týkající se řídicích mechanismů, členství, 
fungování a rozpočtu platformy. Evropský 
parlament by měl být pravidelně 
informován o závěrech každého fóra a o 
dalších krocích, které je třeba provést.
4. Provozní náklady platformy jsou 
hrazeny ze zdrojů technické pomoci podle 
čl. 3 odst. 2 třetího pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být doplněna praktická ustanovení o zřízení platformy pro spravedlivou transformaci 
s cílem zajistit vyjasnit její cíle a fungování.

Pozměňovací návrh 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
1. Vytvoří se platforma pro spravedlivou 
transformaci (dále jen „platforma“) pod 
dohledem Evropské komise, která bude 
tuto platformu přímo řídit, aby se 
umožnila dvoustranná a mnohostranná 
výměna získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
odvětvích.
2. Platforma bude obsahovat dvě sekce:
a) odborné pracovní skupiny, které se 
budou zabývat konkrétními problémy v 
dotčených regionech a usnadní výměnu 
zkušeností a osvědčených postupů při 
přípravě územních plánů spravedlivé 
transformace a při jednotlivých operacích. 
Odborné pracovní skupiny se vytvoří 
podle operačních potřeb FST, přičemž se 
zohlední odvětvové pokrytí podpořených 
operací. Odborné pracovní skupiny budou 
úzce spolupracovat s Poradenským 
centrem InvestEU zřízeným v souladu s 
článkem 20 nařízení (EU) [o novém 
programu InvestEU] a s příslušnými 
útvary Evropské investiční banky;
b) výroční fórum regionů pro 
spravedlivou transformaci (dále jen 
„fórum“) pořádané společně s Evropským 
výborem regionů. Toto fórum umožní 
koordinovat politické směry a jejich 
provádění v rámci operačních činností 
odborných pracovních skupin.
3. Komise vypracuje podrobná ustanovení 
týkající se mechanismů správy, složení, 
fungování a rozpočtu platformy.
4. Náklady na fungování platformy se 
pokryjí ze zdrojů technické pomoci 
zvažovaných v čl. 3 odst. 3 třetím 
pododstavci.

Or. es
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Pozměňovací návrh 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a (nový)
1. Bude vytvořena platforma pro 
spravedlivou transformaci (dále jen 
„platforma“), která je podřízena Evropské 
komisi a přímo Evropskou komisí řízena a 
která umožní dvoustrannou a 
mnohostrannou výměnu získaných 
zkušeností a osvědčených postupů ve 
všech dotčených odvětvích.
2. Platforma sestává ze dvou částí:
a) technické pracovní skupiny, které se 
zabývají konkrétními výzvami v 
postižených regionech a umožňují 
výměnu zkušeností a osvědčených postupů 
při vypracovávání územních plánů 
spravedlivé transformace a jednotlivých 
operací. Technické pracovní skupiny, k 
nimž by měly patřit také místní a 
regionální orgány, se zřizují vždy podle 
operativních potřeb FST a s ohledem na 
pokrytí odvětví dotčených podporovanými 
operacemi;
b) každoroční fórum regionů pro 
spravedlivou transformaci (dále jen 
„fórum“), které je pořádáno ve spolupráci 
s Evropským výborem regionů. Fórum 
umožňuje koordinaci politických pokynů 
a jejich provádění při operativních 
činnostech technických pracovních 
skupin.
3. Komise stanoví přesná pravidla pro 
mechanismy řízení, složení, provoz a 
rozpočet platformy.
4. Provoz platformy je financován z 
prostředků technické pomoci v souladu s 
čl. 3 odst. 2 třetím pododstavcem.

Or. de
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Pozměňovací návrh 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Finanční opravy

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

Or. it

Pozměňovací návrh 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Finanční opravy

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

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení obnovuje, stejně jako v případě výhledu na období 2014–2020, finanční 
sankce za neplnění ukazatelů programu. Tento přístup je v rámci stávajícího nařízení o 
společných ustanoveních neodůvodněný. Toto ustanovení je rovněž nepochopitelně omezující 
– stanoví Komisi možnost uložit po skončení období způsobilosti výdajů finanční opravu pro 
všechny ukazatele vymezené v programu, včetně ukazatelů výstupů a výsledků. Pokud se 
ukáže, že zrušení celého článku 9 není možné, je odůvodněné vypustit alespoň obrat 
„ukazatele výsledků“.

Pozměňovací návrh 790
Tonino Picula

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Finanční opravy

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

Or. en

Odůvodnění

Tato zvláštní povinnost přesahuje rámec pravidel platných pro všechny ostatní fondy podle 
nařízení o společných ustanoveních a zavádí další povinnosti pro FST. U operačních 
programů na období 2021–2027 bylo rovněž upuštěno od přezkumu výkonnosti s finančními 
důsledky na základě ukazatelů.
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Pozměňovací návrh 791
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na základě posouzení zprávy o výkonnosti 
programu může Komise  provést finanční 
opravy v souladu s nařízením (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 65 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, včetně ukazatelů 
týkajících se snížení emisí skleníkových 
plynů směrem k cíli nulových čistých 
emisí do roku 2050 a ke střednědobým 
cílům do roku 2030, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.
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Or. en

Pozměňovací návrh 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že došlo k závažnému 
nesplnění cíle stanoveného pro jeden nebo 
více ukazatelů výstupů nebo výsledků pro 
zdroje FST, měla by provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Vlad-Marius Botoş

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 50 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 795
Tom Berendsen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o výkonnosti programu 
dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 
alespoň 75 % cíle stanoveného pro jeden 
nebo více ukazatelů výstupů nebo výsledků 
pro zdroje FST, může provést finanční 
opravy podle článku [98] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
snížením podpory z FST na dotčenou 
prioritu v poměru k dosaženým výsledkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení obnovuje, stejně jako v případě výhledu na období 2014–2020, finanční 
sankce za neplnění ukazatelů programu. Tento přístup je v rámci stávajícího nařízení o 
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společných ustanoveních neodůvodněný. Toto ustanovení je rovněž nepochopitelně omezující 
– stanoví Komisi možnost uložit po skončení období způsobilosti výdajů finanční opravu pro 
všechny ukazatele vymezené v programu, včetně ukazatelů výstupů a výsledků.

Pozměňovací návrh 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provede posouzení v polovině 
období, v němž zhodnotí snížení emisí 
skleníkových plynů směrem k cíli 
nulových čistých emisí do roku 2050 a k 
průběžným cílům do roku 2030, jak jsou 
stanoveny v plánu spravedlivé 
transformace. Při významném nesplnění 
cílů stanovených v plánu spravedlivé 
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transformace se stanoví finanční opravy v 
poměru k dosaženým výsledkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční opravy se neuplatní, pokud 
selhání při plnění cílů zapříčinily 
sociálně-ekonomické nebo 
environmentální faktory, výrazné změny v 
ekonomických nebo environmentálních 
podmínkách v dotčeném členském státě 
nebo vyšší moc, která vážně narušila 
provádění daných priorit.

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 4 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 
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4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění článku 10 vyplývá z vypuštění čl. 8 odst. 4.

Pozměňovací návrh 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
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Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 4 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 
4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. it

Pozměňovací návrh 802
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. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 
odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od [datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 4 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3 a čl. 8 
odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
8 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
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věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
8 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 806
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy, místními a regionálními 
orgány, sociálními partnery a se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami 
dotčených území v souladu se zásadami 
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stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 vstoupí v 
platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 vstoupí v 
platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
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parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Členským státům je určeno přechodné 
období do … [ jeden rok ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost] na přípravu a 
přijetí územních plánů spravedlivé 
transformace. Všechny členské státy jsou 
v průběhu přechodného období plně 
způsobilé čerpat podporu podle tohoto 
nařízení, která následně nebude brána v 
úvahu Komisí při rozhodování o zrušení 
či ztráty nároku na podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se finanční krytí 
určuje tímto způsobem:

Pro každý členský stát se finanční krytí 
určuje tímto způsobem:

I. částka 6,5 miliardy EUR z prostředků 
FST se mezi členské státy rozdělí 
následovně:

Or. en
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Odůvodnění

Celková částka prostředků z FST ve výši 6,5 miliardy EUR by měla být rozdělena na základě 
metody výpočtu navržené Komisí. Zbývající 1 miliarda EUR by však měla být určena pro 
členské státy, které v předstihu, do roku 2017, dosáhly snížení svých emisí skleníkových plynů 
alespoň o 30 % a tím splnily 20% cíl EU2020 na 150 %.

Pozměňovací návrh 811
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podíl každého členského státu se 
vypočítá jako vážený součet podílů 
stanovený na základě těchto kritérií s 
uvedenými váhovými koeficienty:

a) podíl každého členského státu se 
vypočítá jako vážený součet podílů 
stanovený na základě těchto kritérií s 
uvedenými váhovými koeficienty:

ii) Zbývající 1 miliarda EUR z prostředků 
FST by měla být využita na kompenzace 
členským státům, které do roku 2017 
dosáhly alespoň 30 % hrubého snížení 
emisí skleníkových plynů v porovnání s 
vnitrostátními hodnotami emisí v roce 
1990, čímž naplnily cíl EU v oblasti 
snižování emisí do roku 2020 alespoň na 
150 %. Tato 1 miliarda EUR se rozdělí 
mezi členské státy na základě podílu jejich 
hrubých emisí skleníkových plynů v roce 
2017. 

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nezohledňuje předcházející úsilí v oblasti snižování emisí, což vede k přidělení 
menší části prostředků členským státům, které emise snížily již dříve. Cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu je tento poměrně nespravedlivý prvek návrhu napravit. Kompenzace 
by znamenaly dodatečné zdroje pro devět členských států, z nichž osm patří k nejchudším v 
EU. Je třeba poznamenat, že v souladu s přílohou I – odst. 1 – písm. b) bude příděl Polska 
zachován v maximální výši 2 miliard EUR.

Pozměňovací návrh 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler
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Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podíl každého členského státu se 
vypočítá jako vážený součet podílů 
stanovený na základě těchto kritérií s 
uvedenými váhovými koeficienty:

a) podíl každého členského státu se 
vypočítá jako vážený součet podílů 
stanovený na základě těchto kritérií, jako 
průměr za období 2015–2017, s 
uvedenými váhovými koeficienty:

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Raffaele Fitto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

_________________ _________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/200628 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27.  Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/200628 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 25 %);

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 815
Dimitrios Papadimoulis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 39 %);

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 3, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
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a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 3 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 3 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 3, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 3 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/20061 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 34 %);

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č.  166/200628  k hrubé 
přidané hodnotě průmyslového odvětví, 
převyšuje dvojnásobně průměr EU-27.  
Pokud tato úroveň v daném členském státě 
není v žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient  49 %),

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/200628  k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 20 %),

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí, 
lignitu, ropných břidlic a rašeliny 
(koeficient 25 %),

Or. en
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Pozměňovací návrh 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Justification

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.  A way to compensate 
for this is to modify the weight for employment in mining and energy use of coal and lignite 
used for the calculation of the financial envelope and increase it from the current value of 
25%. Such a change would account for the fact that the main aim of the JTF should be easing 
of the transition away from coal in the power sector. The weight of other criteria should be 
recalculated accordingly.

Pozměňovací návrh 823
Raffaele Fitto

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

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

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu (koeficient 15 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu (koeficient 24 %),

Or. it

Pozměňovací návrh 825
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu (koeficient 40 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu (koeficient 25 %);

ii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu (koeficient 12 %);

Or. es

Pozměňovací návrh 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) míra nezaměstnanosti na území 
(koeficient 20 %);

Or. es

Pozměňovací návrh 828
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod ii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iib) úsilí, které bylo dříve vyvinuto za 
účelem splnění cílů v oblasti klimatu a 
životního prostředí, se zohledněním jeho 
hospodářského dopadu a dopadu na 
ztrátu pracovních míst (koeficient 15 %); 

Or. es

Pozměňovací návrh 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial
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Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod ii c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iic) index vylidňování (koeficient 15 
%);

Or. es

Pozměňovací návrh 830
Raffaele Fitto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) zaměstnanost v odvětvích a 
energetických závodech v regionech 
úrovně NUTS 2 zohledněných pro účely 
bodu i) (koeficient 35 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 831
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a 
lignitu jako podíl celkového počtu 
pracovníků v průmyslu v každém regionu 
(koeficient 33 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
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Rubial

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) zaměstnanost v odvětvích v 
regionech úrovně NUTS 2 zohledněných 
pro účely bodu i) (koeficient 12 %);

Or. es

Pozměňovací návrh 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) zaměstnanost v odvětvích v 
regionech úrovně NUTS 3 zohledněných 
pro účely bodu i) (koeficient 25 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) zaměstnanost v odvětvích v 
regionech úrovně NUTS 2 zohledněných 
pro účely bodu i) (koeficient 24 %),

Or. it

Pozměňovací návrh 835
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) míra nezaměstnanosti, zejména 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků, kteří se obtížně navracejí na 
trh práce.

Or. es

Pozměňovací návrh 836
Dimitrios Papadimoulis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) míra nezaměstnanosti v roce 2019 
v regionech, kde je těženo nebo spalováno 
uhlí nebo hnědé uhlí (koeficient 10 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) rychlost, ke které se členské stát 
zavázaly při snižování emisí skleníkových 
plynů z černého uhlí nebo lignitu, jak je 
uvedeno v příslušných plánech v oblasti 
energetiky a klimatu z 2030 (koeficient 
6 %);
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Or. en

Pozměňovací návrh 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) obyvatelé ostrovních nebo 
odlehlých oblastí závislých na autonomní 
produkci elektřiny dieselovými nebo 
benzínovými generátory (koeficient 2 %);

Or. it

Pozměňovací návrh 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) hustota obyvatelstva v regionech 
úrovně NUTS 3 určených v územních 
plánech spravedlivé transformace.

Or. es

Pozměňovací návrh 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod v b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vb) míra úbytku obyvatelstva v 
regionech úrovně NUTS 3 určených v 
územních plánech spravedlivé 
transformace s průměrným poklesem 
obyvatelstva mezi lety 2010 a 2020 



PE652.418v01-00 136/155 AM\1205769CS.docx

CS

přesahujícím 1 %;

Or. es

Odůvodnění

Článek 10a „Oblasti potýkající se s přírodními nebo demografickými znevýhodněními a 
problémy“ stanoviska Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti na období 2021–2027 
uznává jedinečnost těchto oblastí, které čelí demografickému problému vylidňování.

Pozměňovací návrh 841
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod v b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vb) emise skleníkových plynů z lodí 
nebo letadel, které lze snížit výstavbou 
nových železničních a silničních 
infrastruktur vhodných pro vzájemné 
propojení regionů nebo částí regionů 
(koeficient 29 %);

Or. it

Pozměňovací návrh 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod v c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vc) vnitrostátní míra nezaměstnanosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 844
Krzysztof Hetman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



PE652.418v01-00 138/155 AM\1205769CS.docx

CS

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 2 miliardy EUR, 
případně 5 miliard EUR pro členský stát, 
který může prostřednictvím jasných 
ukazatelů prokázat, že má větší podíl 
zranitelných regionů, v nichž by přechod 
na energetickou politiku udržitelnou z 
hlediska životního prostředí vytvářel 
významná sociálně-ekonomická rizika, jež 
přesahují průměr v ostatních členských 
státech. Částky přesahující 2 miliardy 
EUR, případně 5 miliard EUR v případě 
členského státu, který byl závažně 
postižen, na členský stát se přerozdělí 
úměrně k přídělům všech ostatních 
členských států. Podíly členských států 
jsou odpovídajícím způsobem přepočítány;

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 2 miliardy EUR. Částky 
přesahující 2 miliardy EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány, přičemž se zohlední dosažené 
cíle v oblasti energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie do roku 
2020, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 
směrnice 2012/27/EU a v příloze I 
směrnice 2009/28/ES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 847
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 2 miliardy EUR, a tak, 
aby každý jednotlivý nejvzdálenější region 
(jak je stanoveno v čl. 349 SFEU) obdržel 
dodatečný příděl ve výši 30 milionů eur. 
Částky přesahující 2 miliardy EUR na 
členský stát se přerozdělí úměrně k 
přídělům všech ostatních členských států. 
Podíly členských států jsou odpovídajícím 
způsobem přepočítány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 27 % jistiny uvedené v 
čl. odst. 2. Částky přesahující 20 % na 
členský stát se přerozdělí úměrně k 
přídělům všech ostatních členských států. 
Podíly členských států jsou odpovídajícím 
způsobem přepočítány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 2 miliardy EUR nebo 
podporu o intenzitě přesahující výši 40 
EUR na obyvatele během celého období. 
Částky přesahující předchozí omezení na 
členský stát se přerozdělí úměrně k 
přídělům všech ostatních členských států. 
Podíly členských států jsou odpovídajícím 
způsobem přepočítány;

Or. es

Pozměňovací návrh 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 20 % jistiny uvedené v 
čl. odst. 2. Částky přesahující 20 % jistiny 
uvedené v čl. odst. 2 na členský stát se 
přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 20 % zdrojů fondu, jak 
jsou definovány v čl. 2 odst. 2. Částky 
přesahující tento limit na členský stát se 
přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Or. it

Pozměňovací návrh 852
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 27 % jistiny uvedené v 
čl. odst. 2. Částky přesahující 27 % na 
členský stát se přerozdělí úměrně k 
přídělům všech ostatních členských států. 
Podíly členských států jsou odpovídajícím 
způsobem přepočítány;

Or. en

Pozměňovací návrh 853
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 27 % jistiny uvedené v 
čl. odst. 2. Přebytečné částky na členský 
stát se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 32 % celkového přídělu. 
Částky přesahující 27 % na členský stát se 
přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Or. en

Odůvodnění

Větší finanční krytí pro FST by rovněž mělo provázet zvýšení limitu. Je-li celkové finanční 
krytí vyšší než 7,5 miliardy EUR, nemůže být strop maximálního přídělu finančních 
prostředků pro členský stát omezen na 2 miliard EUR.

Pozměňovací návrh 855
Raffaele Fitto
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Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 1 miliardu EUR. Částky 
přesahující 1 miliardu EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příděly vyplývající z použití 
písmene a) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že žádný členský stát neobdrží 
částku přesahující 3 miliardy EUR. Částky 
přesahující 3 miliardy EUR na členský stát 
se přerozdělí úměrně k přídělům všech 
ostatních členských států. Podíly členských 
států jsou odpovídajícím způsobem 
přepočítány;

Or. en

Odůvodnění

Limity, které mají členské státy k dispozici, by měly být zvýšeny, neboť celkový rozpočet FST 
by měl být důkladnější.

Pozměňovací návrh 857
Raffaele Fitto
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Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíly členských států vyplývající z 
použití písmene b) jsou upraveny negativně 
nebo pozitivně o koeficient ve výši 
1,5násobku rozdílu, o který je HND na 
obyvatele daného členského státu (měřený 
paritou kupní síly) za období 2015–2017 
vyšší nebo nižší než průměrný HND na 
obyvatele členských států EU-27 (průměr 
vyjádřený jako 100 %).

c) podíly členských států vyplývající z 
použití písmene b) jsou upraveny negativně 
nebo pozitivně o koeficient ve výši 
1,5násobku rozdílu, o který je HND na 
obyvatele daného členského státu (měřený 
paritou kupní síly) za období 2018–2020 
vyšší nebo nižší než průměrný HND na 
obyvatele členských států EU-27 (průměr 
vyjádřený jako 100 %).

Or. en

Pozměňovací návrh 858
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíly členských států vyplývající z 
použití písmene b) jsou upraveny negativně 
nebo pozitivně o koeficient ve výši 
1,5násobku rozdílu, o který je HND na 
obyvatele daného členského státu (měřený 
paritou kupní síly) za období 2015–2017 
vyšší nebo nižší než průměrný HND na 
obyvatele členských států EU-27 (průměr 
vyjádřený jako 100 %).

c) podíly členských států vyplývající z 
použití písmene b) jsou upraveny negativně 
nebo pozitivně o koeficient ve výši 
1,5násobku rozdílu, o který je HND na 
obyvatele daného členského státu (měřený 
paritou kupní síly) za období 2018–2020 
vyšší nebo nižší než průměrný HND na 
obyvatele členských států EU-27 (průměr 
vyjádřený jako 100 %).

Or. en

Pozměňovací návrh 859
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
Příloha I – odst. 1 – písm. c – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíly členských států vyplývající z 
použití písmene b) jsou upraveny negativně 
nebo pozitivně o koeficient ve výši 
1,5násobku rozdílu, o který je HND na 
obyvatele daného členského státu (měřený 
paritou kupní síly) za období 2015–2017 
vyšší nebo nižší než průměrný HND na 
obyvatele členských států EU-27 (průměr 
vyjádřený jako 100 %).

c) podíly členských států vyplývající z 
použití písmene b) jsou upraveny negativně 
nebo pozitivně o koeficient ve výši 
1,75násobku rozdílu, o který je HND na 
obyvatele daného členského státu (měřený 
paritou kupní síly) za období 2015–2017 
vyšší nebo nižší než průměrný HND na 
obyvatele členských států EU-27 (průměr 
vyjádřený jako 100 %).

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato úprava se neuplatní na členské státy, 
jejichž příděl byl omezen v souladu s 
písmenem b);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s navrhovaným vypuštěním přílohy I písm. b).

Pozměňovací návrh 861
Krzysztof Hetman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato úprava se neuplatní na členské státy, 
jejichž příděl byl omezen v souladu s 
písmenem b);

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 862
Susana Solís Pérez

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 
základě celkového počtu obyvatel 
členského státu) ve výši nejméně 6 EUR po 
celé období.

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na počet 
nezaměstnaných osob (měřeno na základě 
celkového počtu nezaměstnaných 
členského státu) ve výši nejméně 0,15 EUR 
po celé období. Částky k zajištění 
minimální intenzity podpory jsou odečteny 
úměrně od přídělů všech ostatních 
členských států, s výjimkou těch, jejichž 
příděl byl omezen v souladu s písmenem 
b).

Or. en

Odůvodnění

Absorbovat očekávaný dopad ztráty pracovních míst bude mnohem těžší v členských státech s 
vysokou mírou nezaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na nezaměstnaného 
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základě celkového počtu obyvatel 
členského státu) ve výši nejméně 6 EUR po 
celé období.

(měřeno na základě celkového počtu 
nezaměstnaných členského státu) ve výši 
nejméně 0,15 EUR po celé období.

Or. es

Odůvodnění

FST musí zahrnovat kritérium pro přidělování založené na míře nezaměstnanosti, aby se 
zohlednil nestejný dopad ztrát pracovních míst v důsledku zapojení různých zemí a regionů 
EU. Kromě toho je třeba vyloučit kritérium intenzity podpory na obyvatele, neboť zkresluje cíl 
FST.

Pozměňovací návrh 864
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 
základě celkového počtu obyvatel 
členského státu) ve výši nejméně 6 EUR po 
celé období.

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 
základě celkového počtu obyvatel 
členského státu) ve výši nejméně 10 EUR 
po celé období.

Or. en

Pozměňovací návrh 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 
základě celkového počtu obyvatel 

d) příděly vyplývající z použití 
písmene c) jsou upraveny tak, aby se 
zajistilo, že konečný příděl z FST povede k 
intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na 
základě celkového počtu obyvatel 
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členského státu) ve výši nejméně 6 EUR po 
celé období.

členského státu) ve výši nejméně 4 EUR po 
celé období.

Or. es

Pozměňovací návrh 866
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částky k zajištění minimální intenzity 
podpory jsou odečteny úměrně od přídělů 
všech ostatních členských států, s výjimkou 
těch, jejichž příděl byl omezen v souladu s 
písmenem b).

Částky k zajištění minimální intenzity 
podpory jsou odečteny úměrně od přídělů 
všech ostatních členských států.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s navrhovaným vypuštěním přílohy I písm. b).

Pozměňovací návrh 867
Stelios Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) obyvatelé ostrovních nebo 
horských oblastí závislých na autonomní 
produkci elektřiny dieselovými nebo 
benzínovými generátory (koeficient 2 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi
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Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní příděl pro nejvzdálenější regiony 
ve výši 100 milionů eur je přidělen 
dotčeným členským státům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. a) vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. b) Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. b)

1.2 Určení nejdotčenějších území a 
zdůvodnění tohoto výběru, s odhadem 
ekonomických dopadů a dopadů na 
zaměstnanost podle nejnovější verze 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu.

Or. it

Pozměňovací návrh 871
Stelios Kympouropoulos
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2 Určení území, která byla v nedávné 
době nejvíce postižena, nebo se u nich 
očekává, že postižena budou, a 
odůvodnění této volby s odpovídajícím 
odhadem hospodářských dopadů a 
dopadů na zaměstnanost na základě 
nástinu v oddíle 1.1

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posouzení výzev spojených s 
transformací, pro každé z určených území

2. Posouzení výzev a příležitostí 
spojených s transformací, pro každé z 
určených území

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního a územního dopadu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního a územního dopadu 
transformace na klimaticky neutrální 
a oběhové hospodářství, které je v plném 
rozsahu založené na obnovitelných 
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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

Pozměňovací návrh 874
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního a územního dopadu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku

2.1. Posouzení hospodářského, 
sociálního a územního dopadu 
transformace na klimaticky neutrální 
ekonomiku a boj proti energetické 
chudobě

Or. en

Pozměňovací návrh 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 s ohledem na dosažení klimatické 
neutrality

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 na určeném území s ohledem na 
splnění závazku členských států udržet 
nárůst globální teploty pod hranicí 1,5 °C 
oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Niklas Nienaß
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 s ohledem na dosažení klimatické 
neutrality

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 s ohledem na dosažení klimatické 
neutrality a boj proti energetické chudobě

Or. en

Pozměňovací návrh 877
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 s ohledem na dosažení klimatické 
neutrality

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 
2030 s ohledem na dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – podbod 2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. e)
[...]
[...]

Or. it
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Pozměňovací návrh 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. e)
[…]
[…]

Or. en

Pozměňovací návrh 880
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – podbod 2.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. h) Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. h)

Vyplnit pouze v případě, pokud jsou 
podporovány produktivní investice do 
jiných než malých a středních podniků:
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– vyčerpávající seznam těchto operací a 
podniků a u všech z nich odůvodnění 
nezbytnosti této podpory

Or. it

Pozměňovací návrh 882
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – bod 2.4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i) vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – podbod 2.4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i) Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i)

Vyplnit pouze v případě, že jsou 
podporovány investice k dosažení snížení 
emisí skleníkových plynů z činností 
uvedených v příloze I směrnice 
2003/87/ES:
– vyčerpávající seznam operací, které mají 
být podpořeny, a odůvodnění, že přispějí k 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku a povedou k podstatnému 
snížení emisí skleníkových plynů nad 
rámec příslušných referenčních hodnot 
používaných pro přidělování bezplatných 
povolenek podle směrnice 2003/87/ES

Or. it
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Pozměňovací návrh 884
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
Příloha III – dílčí nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ 
REGIONÁLNÍ POLITIKY („RCO“) A 
SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSLEDKŮ 
REGIONÁLNÍ POLITIKY („RCR“) PRO 
FOND PRO SPRAVEDLIVOU 
TRANSFORMACI29

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ 
REGIONÁLNÍ POLITIKY („RCO“) PRO 
FOND PRO SPRAVEDLIVOU 
TRANSFORMACI29

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

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

Or. es

Odůvodnění

Ukazatele výsledků nezávisejí jen na zapojení, ale také na dalších faktorech.


