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INVESTIČNÍ PLÁN ZELENÉ DOHODY
V prosinci představila Komise Zelenou dohodu
(European Green Deal), podle které se má EU stát
do roku 2050 klimaticky neutrální. (Parlamentní
institut 1) Aby bylo možné tento plán realizovat,
bude potřeba vynaložit značné investice.
Investiční plán Zelené dohody pro Evropu má za cíl
zajistit financování přechodu ke klimaticky neutrálnímu, ekologickému, konkurenceschopnému a
inkluzivnímu hospodářství EU. K dosažení tohoto
cíle je zapotřebí mobilizovat alespoň 1 bil. eur
udržitelných investic. Plán ukazuje, kde je možné
tyto získat, a to jak z veřejných, tak i soukromých
zdrojů. Do procesu budou zapojeny všechny členské státy, regiony i odvětví. Pro některé bude toto
zapojení náročnější než pro jiné. Vybrané regiony
čeká hospodářská i sociální proměna. Pomoci překonat transformaci a její případné negativní dopady v některých regionech má pomoci mechanismus pro spravedlivou transformaci.

VÍCE ZDE

lizovat soukromé zdroje. Ústřední roli má
hrát také Evropská investiční banka.
Příznivé podmínky: Evropská unie do centra
finančního systému postaví udržitelné financování. Podpoří ekologické sestavování rozpočtu a zadávání veřejných zakázek. Také
bude navrhovat způsob, jak zjednodušit
schválení státní podpory pro regiony.
Praktická podpora: Předkladatelé projektů
i veřejné orgány budou mít podporu Komise
při plánování, realizaci i přípravě udržitelných
projektů.





Tři pilíře Investičního plánu


Financování: Příštích deset let se počítá
s udržitelnými investicemi v hodnotě minimálně bilion eur. Výdaje na životní prostředí
představují větší část rozpočtu EU než kdy
předtím. Tyto finanční zdroje mají dále mobi-

Zdroj: EC 5

Mechanismus pro spravedlivou transformaci
Přechod ke klimaticky neutrální ekonomice má být

spravedlivý také pro regiony, které touto změnou budou ovlivněny negativně. Mechanismus podpoří nejvíce dotčené regiony a mezi roky 2021 až 2027 mobilizuje minimálně 100 miliard eur, které zmírní socioekono- 
mické dopady transformace. Tento mechanismus doplní příspěvek z rozpočtu EU. (EC 1)

Tři hlavní zdroje financování mechanismu:


Fond pro spravedlivou transformaci: Dostane navíc
7,5 miliardy eur nad rámec návrhu Komise pro
dlouhodobý rozpočet EU. Státy budou moci tento
fond využívat poté, co pomocí speciálních územních plánů určí způsobilá území. K prostředkům
z Fondu pro spravedlivou transformaci musí přidat
stejnou částku z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a Evropského sociálního fondu plus, stejně
jako doplní další vnitrostátní finance. Takto se
zajistí finanční prostředky ve výši 30 až 50 miliard
eur. Fond poskytne granty regionům. (EC 2)
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Zvláštní režim pro spravedlivou transformaci
v rámci programu InvestEU: Ten mobilizuje do 45
miliard eur. Cílem bude přilákat soukromé investice (udržitelná energie, doprava) do regionů.
Úvěrový nástroj pro veřejný sektor zřízený
ve spolupráci s Evropskou investiční bankou
a zajištěn rozpočtem EU: Mobilizuje investice
ve výši 25 až 30 miliard eur. Využije se poskytování úvěrů veřejnému sektoru. Zřízení navrhne Komise v březnu 2020. Komise poskytne technickou
pomoc členským státům i investorům. (EC 3)

Závěrem
Investiční plán Zelené dohody pro Evropu bude mít
úspěch, pokud se do něj zapojí všichni aktéři. Členské
státy musí identifikovat regiony, které potřebují peníze
a podporu EU. Komise bude sledovat pokrok a vyhodnocovat jej. Každý rok uspořádá summit o udržitelném
investování. (EC 4)
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SILNÁ SOCIÁLNÍ EVROPA V OBDOBÍ TRANSFORMACE
Komise představila sdělení pro budování silné sociální Evropy v období přechodu k udržitelnému
hospodářství a první kroky pro rok 2020. Zahájila
konzultace o spravedlivé minimální mzdě.






Evropský sociální pilíř
Sdělení Komise vychází z evropského pilíře sociálních práv vyhlášeného v listopadu 2017. Komise
požádala všechny země, aby vyjádřily názory na to,
jak plnit cíle a jak postupovat dále. Níže uvedená
opatření v sobě reflektují opatření, která EU vykonala od roku 2017. Zapojit se mají kromě EU také
vnitrostátní, regionální a místní autority.

K hlavním krokům v roce 2020 patří







Zajistit minimální mzdy pro pracovníky v EU,
které budou spravedlivé.
Připravit strategii pro rovnost žen a mužů a
závazná opatření týkající se transparentnosti
odměňování v rámci EU.
Aktualizovat Agendu dovedností pro Evropu.
Aktualizovaný závazek „Záruky pro mladé
lidi“
Uspořádat summit zabývající se prací
pro digitální platformy.

VÍCE ZDE

Vypracovat Zelenou knihu o stárnutí.
Navrhnout strategii pro osoby se zdravotním
postižením.
Připravit demografickou zprávu.
Navrhnout schéma zajištění v nezaměstnanosti v rámci EU.

Konzultace pro spravedlivou minimální
mzdu
Předsedkyně von der Leyen usiluje o to, aby každý, kdo pracuje, vycházel se svou mzdou důstojně
a dobře bez ohledu na to, kde pracuje. Byla zahájena první fáze konzultací se sociálními partnery,
podniky a odbory, v níž se intenzivně řeší otázka
výše spravedlivé minimální mzdy. Každý návrh
minimální mzdy bude odrážet vnitrostátní tradice
(kolektivní smlouvy, předpisy). Některé státy mají
skvělé systémy a Komise by chtěla dostatečné pokrytí mechanismů ve všech členských státech.
Ve sdělení o budování sociálně silné Evropy
pro spravedlivou transformaci je představeno
řešení, jak přispěje sociální politika k řešení výzev.
Navrhuje opatření na úrovni EU a bude se snažit
získat zpětnou vazbu na všech úrovních v oblasti
zaměstnanosti a sociálních práv. (EC 6)

Ursula von der Leyen na plenárním zasedání EP
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