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POZMĚNĚNÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond
pro spravedlivou transformaci
KOM(2020) 460 v konečném znění, kód Rady 8386/20
Interinstitucionální spis 2020/0006/COD


Právní základ:
Článek 175 odst. 3 a článek 322 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
3. 6. 2020



Procedura:
Řádný legislativní postup.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Není k dispozici.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
V lednu 2020 Komise předložila návrh nařízení, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou
transformaci, který by měl zajistit, aby přechod EU ke klimaticky neutrální ekonomice probíhal
spravedlivě a zmírnit nepříznivé účinky klimatické transformace tím, že podpoří nejvíce postižená
území a dotčené pracovníky.
S cílem urychlení nezbytných investic do ekologické transformace Komise předložila pozměněný
návrh nařízení, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (dále jen „pozměněný návrh“)
Komise navrhuje, aby Fondu pro spravedlivou transformaci byly dodatečně přiděleny prostředky
ve výši 35,6 miliardy eur v běžných cenách. Z těchto dodatečných zdrojů by mělo 2,8 miliardy eur
pocházet z rozpočtových prostředků a zbývající část ve výši 32,8 miliardy eur z Nástroje Evropské
unie na podporu oživení (Next Generation EU).
Kromě navýšení dodatečných prostředků fondu jsou další navrhované změny jen omezené a
nemění strukturu ani základní prvky původního návrhu.



Obsah a dopad:
Pozměněným návrhem Komise navrhuje, aby byly Fondu pro spravedlivou transformaci přiděleny
dodatečné prostředky ve výši 35,6 miliardy eur v běžných cenách. Z těchto prostředků by
 2,8 miliardy eur mělo pocházet z rozpočtových prostředků Unie. Za tím účelem se navýší
rozpočet Fondu pro spravedlivou transformaci v rámci víceletého finančního rámce na
období 2021-2027 na 11,270 miliardy eur. Tyto prostředky by měly být přiděleny fondu v
rámci probíhajících jednání na úrovni Evropské rady;
 32,8 miliardy eur mělo pocházet z nástroje Evropské unie na podporu oživení. Tyto
prostředky by měly být využity v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst přednostně
v období let 2021 až 2024. Komise navrhuje, aby navržené zdroje byly navýšeny
v jednotlivých letech takto:
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o 2021 o 7,954 miliardy eur;
o 2022 o 8,114 miliardy eur;
o 2023 o 8,276 miliardy eur;
o 2024 o 8,441 miliardy eur;
o 0,015 miliardy eur bylo dáno k dispozici na správní výdaje.
Tyto dodatečné prostředky Komise navrhuje rozdělit mezi členské státy s ohledem na jejich
schopnost financovat nezbytné investice, aby se dokázaly vyrovnat s přechodem na klimatickou
neutralitu, a to v souladu s metodikou stanovenou v příloze I navrženého nařízení o Fondu pro
spravedlivou transformaci.
Klíč k alokaci prostředků fondu mezi členské státy zůstává zachován, Komise navrhuje pouze
změnu stropu pro maximální výši alokace na členský stát a minimální intenzitu podpory na
obyvatele. Maximální výše alokace fondu pro členský stát je navržena do výše 8 miliard eur
(v cenách roku 2018). Částky stanovené podle navrženého klíče a přesahující 8 miliard eur na
členský stát se přerozdělí úměrně k přídělům všech ostatních členských států. Minimální intenzita
podpory na obyvatele je navržena ve výši 32 eur (v cenách roku 2018) po celé období.
Dále Komise navrhuje, aby dodatečné prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci pocházející
z nástroje Evropské unie na podporu oživení alokované členským státům nevyžadovaly doplnění
prostřednictvím převodu prostředků z národních alokací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a
Evropského sociálního fondu plus.
Dle navržené metodiky činí příděl z Fondu pro spravedlivou transformaci pro Českou republiku
3,413 miliardy eur v cenách roku 2018, což odpovídá 8,5 % celkové alokace. Největší příděl má
Polsko - 8 miliard eur (20,0 % celkové alokace), Německo 5,152 miliardy eur (12,9 % celkové
alokace) a Rumunsko 4,449 miliardy eur (11,1 % celkové alokace).


Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu se pozměněný návrh nařízení nachází v tzv. přípravné fázi, byl přidělen
Výboru pro regionální rozvoj (REGI) jako gesčně příslušnému výboru. O stanovisko byly požádány
Rozpočtový výbor (BUDG), Hospodářský a měnový výbor (ECON), Výbor pro zaměstnanost a
sociální věci (EMPL), Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI),
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a Výbor
pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI).
V Evropské radě byl pozměněný návrh nařízení předmětem diskuse na jejím jednání dne 18. a
19. června 2020.
V Radě se pozměněný návrh nařízení projednává ve formaci pro obecné záležitosti a v rámci
pracovní skupiny pro strukturální opatření (B05).



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 24. června 2020 a usnesením
č. 335 přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se
zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci /kód Rady 8386/20, KOM(2020) 460 v konečném
znění/.
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