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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro 
spravedlivou transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0022),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 175 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0007/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... 1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ... 2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí 
jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zdroje z FST by měly doplnit 
zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti. Zřízení FST by nemělo vést 
ke snižování fondů, na které se vztahuje 
nařízení (EU)  .../... [nové nařízení o 
společných ustanoveních], ani k 
převodům z těchto fondů.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament mnohokrát jasně uvedl, že ambiciózních politických cílů Evropské unie 
musí být dosaženo prostřednictvím ambiciózního rozpočtu. Založení tohoto nového fondu 
nesmí vést ke škrtům v jiných nezbytných nástrojích regionální politiky Unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Proto by měl být FST 
otevřený všem členským státům, ale při 
rozdělování jeho finančních prostředků by 
mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

(8) Transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku je pro všechny 
členské státy výzvou. Bude obzvláště 
náročná pro ty členské státy, jež jsou silně 
závislé na fosilních palivech nebo 
průmyslových činnostech náročných na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
utlumeny nebo se musí přizpůsobit v 
důsledku transformace na klimatickou 
neutralitu, a jež pro to nemají dostatečné 
finanční prostředky. Zvláštní pozornost se 
v tomto ohledu musí věnovat ostrovním a 
odlehlým oblastem, u kterých je 
transformaci energetiky na klimatickou 
neutralitu obtížnější provést z důvodu 
nízkého počtu obyvatel. Proto by měl být 
FST otevřený všem členským státům, ale 
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při rozdělování jeho finančních prostředků 
by mělo být zohledněno, zda jsou členské 
státy schopny nezbytné investice pro 
transformaci na klimatickou neutralitu 
financovat.

Or. en

Odůvodnění

Účelem FST je pomáhat při transformaci regionů, jejichž hospodářský a sociální blahobyt 
závisí na těžebním nebo těžkém průmyslu. Nicméně je důležité nepřehlížet ostrovní nebo 
odlehlé oblasti, které obvykle nejsou napojeny na všeobecnou energetickou infrastrukturu a v 
některých případech vyrábí elektřinu autonomními dieselovými nebo benzinovými generátory.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství. V upadajících odvětvích, 
jako je výroba energie založená na uhlí, 
lignitu, rašelině a ropné břidlici nebo 
těžební činnosti spojené s těmito pevnými 
fosilní palivy, by měla být podpora vázána 
na postupné ukončování činnosti a 
odpovídající snižování úrovně 
zaměstnanosti. Pokud jde o transformaci 
hospodářských odvětví s vysokými 
úrovněmi emisí skleníkových plynů, měly 
by být v souladu s klimatickými cíli EU do 
roku 2030 a klimatickou neutralitou EU do 
roku 205013 podporovány nové činnosti 

(10) V tomto nařízení jsou uvedeny typy 
investic, u nichž mohou být výdaje 
podpořeny z FST. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Seznam investic by 
měl zahrnovat ty investice, které podporují 
místní ekonomiky a jsou z dlouhodobého 
hlediska udržitelné, přičemž se zohlední 
všechny cíle Zelené dohody. Financované 
projekty by měly přispívat k postupné 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství. V upadajících 
odvětvích, jako je výroba energie založená 
na uhlí, lignitu, rašelině a ropné břidlici 
nebo těžební činnosti spojené s těmito 
pevnými fosilní palivy, by měla být 
podpora vázána na postupné ukončování 
činnosti a odpovídající postupné snižování 
úrovně zaměstnanosti. Pokud jde o 
transformaci hospodářských odvětví s 
vysokými úrovněmi emisí skleníkových 
plynů, měly by být v souladu s 
klimatickými cíli EU do roku 2030 a 
klimatickou neutralitou EU do roku 2050 
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zaváděním nových technologií, nových 
postupů nebo produktů, které povedou k 
výraznému snížení emisí a zároveň 
zachovají a zlepší zaměstnanost a zabrání 
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a 
výzkum v oblasti vyspělých a udržitelných 
technologií, jakož i v oblastech digitalizace 
a konektivity, pokud tato opatření přispějí 
k transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství a zmírní negativní 
vedlejší účinky této transformace.

podporovány nové činnosti zaváděním 
nových technologií, nových postupů nebo 
produktů, které povedou k výraznému 
snížení emisí a zároveň zachovají a zlepší 
zaměstnanost u zaměstnání vyžadujících 
vysokou kvalifikaci a zabrání zhoršování 
životního prostředí. Zvláštní pozornost by 
měla být rovněž věnována činnostem, které 
podporují inovace a výzkum v oblasti 
vyspělých a udržitelných technologií, jakož 
i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství a zmírní negativní vedlejší 
účinky této transformace. Tyto investice by 
měly současně umožnit financování 
nákladů na získávání odborných znalostí 
a analýzu, které umožní úspěšnou 
transformaci i u zavedených a 
osvědčených podniků.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přechod na zelenou ekonomiku je pro Evropu jedním z hlavních cílů. Tento fond by měl k 
tomu přispět významným podílem. Nicméně je třeba zdůraznit, že tato transformace musí být 
postupná, aby minimalizovala narušení hospodářské a sociální rovnováhy. Zejména musí být 
věnována pozornost opětovnému využití a transformaci  dovedností pracovníků vyškolených 
ve zmiňovaných odvětvích. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vzdělávání dotčených pracovníků je zvláště důležité, aby mohli být i v budoucnosti dále 
aktivní součástí pracovního trhu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
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míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena 
na podniky nacházející se v oblastech, 
které byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) 
a c) SFEU označeny jako podporované 
oblasti.

míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady14 
2003/87/ES a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU, se 
zvláštním zřetelem k následným 
strukturálním změnám a opatřením, která 
si tyto změny vyžádají. Tato výjimka má 
umožnit podporu ekonomického rozvoje 
oblastí s nepřiměřeně nízkou životní 
úrovní nebo vysokou mírou 
podzaměstnanosti a nejvzdálenějších 
regionů Unie s ohledem na jejich 
strukturální, ekonomickou a sociální 
situaci.

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

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

Or. en

Odůvodnění

V některých oblastech Evropské unie pravidla státní podpory dovolují, aby byla podpora 
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poskytována i podnikům, které nejsou malými a středními podniky. Mezi ně patří i obzvláště 
chudé oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti a nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pravidla Unie v oblasti státní 
podpory mají být používána pružně ve 
způsobilých oblastech v procesu 
transformace, aby se usnadnily soukromé 
investice. Tak budou zohledněny 
problémy spojené se strukturálními 
změnami ve způsobilých oblastech  a bude 
zajištěno, že tyto oblasti budou mít 
dostatečnou flexibilitu k tomu, aby 
realizovaly své projekty sociálně a 
hospodářsky schůdným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Podpora produktivních investic do 
jiných než malých a středních podniků 
prostřednictvím FST by neměla být 
omezena na oblasti způsobilé pro státní 
podporu na základě platných pravidel 
státní podpory v souladu s čl. 107 odst. 3 
písm. a) a c) SFEU. Všem oblastem by 
mělo být umožněno dostávat pomoc z FST 
proto, aby mohly již v rané fázi účinně 
řešit hrozbu ztráty pracovních míst.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Oblasti nejvíce ovlivněné 
transformací na klimaticky neutrální 
ekonomiku by měly mít možnost co 
nejdříve aktivně řešit s tím spojené 
strukturální změny. Platná pravidla Unie 
pro poskytování státní podpory by proto 
měla zajistit, aby byla potřebná pomoc 
přípustná, a to bez ohledu na status 
podporovaných oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Podpora z FST by měla být 
podmíněna účinným prováděním 
transformačního procesu na konkrétním 
území s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální ekonomiky. V této souvislosti 
mají členské státy ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami připravit v souladu 
se zásadou partnerství zakotvenou ve 
článku 6 nařízení (EU) .../... [nové 
nařízení o společných ustanoveních] s 
podporou Komise vypracovat územní 
plány spravedlivé transformace, v souladu 
s jejich vnitrostátními plány v oblasti 
energetiky a klimatu. Za tímto účelem by 
Komise měla vytvořit platformu pro 
spravedlivou transformaci, která by 
navázala na stávající platformu pro uhelné 
regiony procházející transformací a 
umožnila dvoustrannou a mnohostrannou 
výměnu získaných zkušeností a 
osvědčených postupů ve všech dotčených 
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odvětvích.

Or. en

Odůvodnění

Parlament považuje soulad se zásadou partnerství za velmi důležitý pro úspěšné provedení 
územního plánu spravedlivé transformace, protože zajištuje, že otázky plánování a 
implementace bude možné konzultovat s hospodářskými a sociálními partnery a např. se 
zájmovými skupinami z oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj je toho názoru, že je důležité také poukázat na sociální aspekt FST.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Aby se při využívání zdrojů FST 
zlepšila orientace na výsledky, měla by 
Komise v souladu se zásadou 
proporcionality a nařízením (EU) .../... 
[nové nařízení o společných 
ustanoveních], mít možnost uplatnit 
finanční opravy v případě závažného 
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nesplnění cílů stanovených pro specifický 
cíl FST.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici 
pro rozpočtový závazek na období 2021–
2027, činí 17,88 mld. EUR v cenách roku 
2018 („jistina“), které nemohou být 
převedeny z přídělů z fondů, které spadají 
pod nařízení (EU) .../... [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Jistina může 
být případně zvýšena z dodatečných zdrojů 
přidělených z rozpočtu Unie a jakýchkoliv 
jiných zdrojů v souladu s platným 
základním právním aktem.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že FST v navrženém znění má mnohem širší působnost než Fond pro 
spravedlivou transformaci energetiky, který v minulosti navrhl Parlament, je zapotřebí větší 
rozpočet. Nesmí však dojít k ohrožení prostředků ostatních fondů soudržnosti.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

členských států v souladu s metodikou 
stanovenou v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
výhradně tyto činnosti:

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST 
tyto činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) investice do výzkumu a inovací, a 
to i na vysokých školách a ve veřejných 
výzkumných institucích, a podpora 
přenosu pokročilých technologií;

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj zdůrazňuje, že investice do výzkumu a vývoje mohou směřovat i vysokým školám 
veřejným výzkumným institucím, pokud je to v příslušném územním plánu spravedlivé 
transformace náležitě odůvodněno. 
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) investice do zavádění technologií a 
infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 
energii, do snižování emisí skleníkových 
plynů, včetně rozšířeného nasazení 
způsobů dopravy, které respektují životní 
prostředí, a energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do digitalizace a 
digitálního propojení;

e) Investice do digitalizace a 
digitálního propojení, včetně digitálního a 
přesného zemědělství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) investice do projektů pro nové 
využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při 
hledání zaměstnání a podpora příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o 
zaměstnání s zvláštním důrazem na ženy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky v obtížích definované v čl. 
2 bodě 18 nařízení Komise (EU) 
č. 651/201416;

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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 který spadá pod 
nařízení (EU) .../... [nové nařízení o 
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společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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 a příslušný územní plán 
spravedlivé transformace je v souladu s 
vnitrostátním plánem dotčeného členského 
státu v oblasti energetiky a klimatu, ledaže 
je schopna řádně odůvodnit jeho 
neschválení.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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
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Pozměňovací návrh 30

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. 868/2014 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.

____________________ __________________
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).

17Nařízení 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 31

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, 
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 32

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 33

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 
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práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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 35

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 Článek 9

Finanční opravy 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.

Na základě závěrečné zprávy o výkonnosti 
programu Komise případně provede 
finanční opravy v souladu s nařízením 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

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 37

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 38

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 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 vstoupí v 
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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.

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 39

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Přechodná ustanovení

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 40

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, 

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
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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 %);

definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady1 (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 33 %),

____________________ __________________
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).  

1Nařízení 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 41

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 jako podíl celkového počtu 
pracovníků v průmyslu v každém regionu 
(koeficient 33 %),

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

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. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přidává kritérium pro metodu přidělování z FST. Navrhuje, aby byl 
poskytnuto malé zvýšení členským státům odpovědným za ostrovní nebo odlehlé oblasti, u 
nichž dodávka elektřiny závisí na dieselových nebo benzinových generátorech, protože tyto 
oblasti nejsou napojeny na všeobecnou kontinentální elektrickou síť a transformace na 
zelenou energii je proto zvláště náročná a nákladná. Opravný koeficient pro zbývající body 
musí být upraven následujícím způsobem. 

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přidává kritérium pro metodu přidělování z FST, navrhuje navýšení 
pro členské státy, které se v návrhu integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 
klimatu zavázaly k ambicióznějším příspěvkům, které jsou vyšší než minimální požadovaná 
úroveň ambicí.
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Pozměňovací návrh 44

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 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
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Úvod

V návrzích právních předpisů, kterými se bude řídit využívání fondů politiky soudržnosti na 
období 2021–2027, bude jedním z hlavních cílů investic „zelenější, nízkouhlíková Evropa 
díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, 
oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“. 
Smyslem tohoto ustanovení je zajistit provádění Pařížské dohody. Kromě toho, má být 25% z 
celkových výdajů v rámci víceletého finančního rámce, vynaloženo na klimatická opatření. 

Zelená dohoda pro Evropu prohlubuje závazek EU usilovat o ekologičtější budoucnost, 
stanoví novou politiku růstu pro Evropu a ambiciózní cíl dosáhnout klimatické neutrality do 
2050, s nímž Evropská rada vyslovila souhlas 12. prosince 2019. 

Nicméně na cestě k zelené ekonomice a klimatické neutralitě se vyskytují zvláštní obtíže, 
které je třeba naléhavě řešit. Existuje např. velký počet oblastí, které jsou pořád závislé na 
fosilním palivu nebo průmyslových procesech s vysokými emisemi skleníkových plynů. 
Transformace těchto oblastí na klimaticky neutrální hospodářství je proto obrovskou výzvou. 
Ekonomické činnosti, které jsou spojeny s vysokou mírou emisí skleníkových plynů nebo 
jsou založeny na výrobě a použití fosilních paliv, jako je černé a hnědé uhlí, se budou muset 
omezit jak z hlediska hospodářské výkonnosti, tak úrovně zaměstnanosti. V ostatních 
odvětvích s vysokou mírou emisí skleníkových plynů bude třeba opustit uhlíkově náročné 
procesy: budou se muset transformovat. Transformovat se nyní bude muset také mnoho 
pracovních míst, které nepřímo závisí na výše uvedených činnostech, protože by jinak tato 
místa mohla zaniknout. Všechny tyto změny budou mít přímý dopad na životy lidí a 
nevyhnutelně způsobí mnoho problémů v sociální oblasti.

Zpravodaj proto velmi uvítal, že předložením samostatného nového návrhu nařízení o zřízení 
Fondu pro spravedlivou transformaci pro období po roce 2020 Komise zaměřila svou 
pozornost na tyto sociální, hospodářské a environmentální výzvy, což signalizuje důležitost 
společné odpovědi EU na potřebu spravedlivé transformace. 

Dle názoru zpravodaje nicméně tento návrh, který je prvním legislativním návrhem 
implementujícím priority zakotvené v Zelené dohodě pro Evropu a je součástí investičního 
plánu pro udržitelnou Evropu, vyžaduje určité modifikace, doplnění a úpravy. Zpravodaj je 
zvláště znepokojen socioekonomickým dopadem procesu transformace na klimaticky 
neutrální hospodářství a je pevně přesvědčen, že EU potřebuje dosáhnout transformace bez 
toho, aby připustila další nárůst rozdílů mezi regiony a aby kterýkoliv občan zůstal mimo 
tento proces.

B. Struktura Fondu pro spravedlivou transformaci

Zpravodaj vítá, že mechanismus pro spravedlivou transformaci má mít strukturu tří pilířů, 
které tvoří Fond pro spravedlivou transformaci, zvláštní režim v rámci programu InvestEU a 
úvěrový nástroj pro veřejný sektor zřízený se skupinou Evropské investiční banky. Fond pro 
spravedlivou transformaci bude především používán pro poskytování grantů a zaměřen bude 
na hospodářskou diverzifikaci a  rekvalifikaci pracovníků a uchazečů o zaměstnání a jejich 
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aktivní zapojování a  druhé dva pilíře budou zvyšovat soukromé investice a znásobí veřejné 
financování. 

Zpravodaj také upozorňuje na to, že Fond pro spravedlivou transformaci je uplatňován v 
rámci sdíleného řízení v úzké spolupráci se státními, regionálními a místními orgány a 
zúčastněnými subjekty. Tím se zajistí odpovědnost za strategii transformace. Dodržování 
zásady partnerství je také klíčové pro zajištění toho, aby otázky plánování a provádění byly 
konzultovány s hospodářskými a sociálními partnery.

C. Rozsah podpory

Zpravodaj vítá, že navrhovaný FST bude podporovat aktivity v oblasti hospodářské 
diverzifikace, rekvalifikace pracovníků a obnovy životního prostředí. Jde o široké spektrum 
činností, které zahrnují např. investice do: malých a středních podniků, výzkumu a inovací, 
energetických technologií a infrastruktury, digitalizace, obnovy, oběhového hospodářství, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a podpory a začleňování uchazečů o 
zaměstnání.  Nicméně tento seznam činností nemá být vyčerpávající a jeho rozsah by měl být 
ještě širší a zahrnovat i univerzity a veřejné výzkumné instituce, investice do obnovitelné 
energie, výrobu energie a výstavbu infrastruktury, stejně jako ekologicky šetrné způsoby 
dopravy. 

Vzhledem k nevýhodám jaderné energie se  zdá být vhodné vyloučit z financování tímto 
fondem jaderné elektrárny.

D. Rozpočet

Zpravodaj vítá, že navrhovaný FST prosazuje transformaci energetiky a bude podporovat 
mnohem širší spektrum činností, které spadají do tří větších kategorií:

 sociální podpora, hospodářská přeměna a rekultivace půdy. Zpravodaj proto žádá o podstatně 
vyšší rozpočet než 7,5 miliard EUR navrhovaných Komisí a zdůrazňuje, že tím nesmí být 
ohroženo financování jiných fondů soudržnosti.  Ambiciózní politické cíle mohou být 
dosaženy pouze pomocí ambiciózního rozpočtu. Zdroje z finančního krytí FST by měly být 
komplementární ke zdrojům dostupným z existujících nástrojů regionální politiky EU a 
neměly by výsledkem převodů z jiných fondů. 

Zpravodaj také vyjadřuje naději, že celkové množství investic poskytnutých prostřednictvím 
tři pilířů mechanismu pro spravedlivou transformaci přesáhne předpokládaných 100 miliard 
EUR, protože budou zapotřebí dodatečné zdroje na  pomoc oblastem, pro které bude 
transformace nenáročnější, aby dosáhly cíle klimatické neutrality a přitom  v průběhu a po 
dokončení procesu transformace dokázaly zachovat vysokou míru zaměstnanosti. 

Dle názoru zpravodaje by měla být věnována pozornost zejména obyvatelům ostrovních a 
odlehlých oblastí závislých na autonomní produkci elektřiny dieselovými nebo motorovými 
generátory, protože pro ně bude uplatňování této energetické transformace obtížnější a 
nákladnější. Zpravodaj proto modifikuje koeficient navrhovaný v rámci metody přidělování a 
přidává nové kritérium související s ostrovními a odlehlými oblastmi, aby metoda přidělování 
fakticky odrážela skutečné potřeby obyvatel oblastí, které procházejí transformací.
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Navíc je zpravodaj toho názoru, že je třeba odměňovat dodatečné snahy členských států, které 
vedou ke snížení emisí nad cílové hodnoty. Zpravodaj proto navrhuje podstatnou úpravu 
přidělování. 

E. Pravidla státní podpory

Nemá-li docházet k zániku pracovních míst, je třeba flexibilně uplatňovat pravidla státní 
podpory a zaujmout vůči všem regionům inkluzivní přístup. To znamená, že podpora nemá 
být omezena na oblasti způsobilé pro poskytnutí státní podpory dle platných právních 
předpisů v oblasti státní podpory. Naopak je třeba mezi ně zahrnout i další oblasti, jako jsou 
chudé oblasti, oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti a nejvzdálenější regiony. 

F. Předběžné financování

Zpravodaj vítá, že je na členských státech, aby připravily územní plány spravedlivé 
transformace a identifikovaly regiony úrovně NUTS 3 nebo jejich části, které by měly být 
podporovány. Předání těchto plán již na konci roku 2020 však bude pro řídicí orgány 
členských států obtížné, a proto by jim mělo být za určitých podmínek poskytnuto předběžné 
financování. Kromě toho by mělo být stanoveno přechodné období, aby členské státy měly 
čas na přípravu a přijetí územních plánů spravedlivé transformace bez toho, aby to ohrozilo 
jejich způsobilost pro financování.


