
1 
 

Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2020 
8. volební období 

305. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

ze 48. schůze 

ze dne 29. dubna 2020 
 
 
 

 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů – Investiční plán pro udržitelnou Evropu – Investiční plán Zelené 

dohody pro Evropu /kód Rady 5269/20, KOM(2020) 21 v konečném znění/ 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace náměstkyně ministryně financí JUDr. Ing. Lenky Dupákové, Ph.D., náměstkyně 

ministryně pro místní rozvoj Ing. arch. Daniely Grabmüllerové, Ph.D., MBA, náměstka 

ministra životní pro prostředí Ing. Vadislava Smrže a zástupkyně Ministerstva průmyslu a 

obchodu Hany Rambouskové, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jana Skopečka a po 

rozpravě 

 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 Ondřej Veselý v. r.   Jan Skopeček v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 
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 Příloha k usnesení č. 305 

 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Investiční plán 

pro udržitelnou Evropu – Investiční plán Zelené dohody pro Evropu 
 

KOM(2020) 21 v konečném znění, kód Rady 5269/20 

 

 

 Právní základ: 

Dokument informační povahy. 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

17. 1. 2020 

 Datum projednání ve VEZ: 

22. 1. 2020 (1. kolo) 

 Procedura: 

Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který 

nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a 

předložením těmto institucím. 

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

Datované dnem 12. března 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 16. března 

2020 prostřednictvím systému ISAP. 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační 

povahy. 

 Odůvodnění a předmět: 

Komise dne 14. ledna 2020 představila Investiční plán pro udržitelnou Evropu, který je 

plánem pro financování Zelené dohody pro Evropu. Jeho cílem je v nadcházející dekádě 

prostřednictvím rozpočtu EU mobilizovat nezbytné financování udržitelných investic ze 

soukromého i veřejného sektoru v hodnotě nejméně 1 bilionu EUR. 

 Obsah a dopad: 

Investiční plán pro udržitelnou Evropu, který je rovněž označován jako investiční plán Zelené 

dohody pro Evropu, je investičním pilířem Zelené dohody pro Evropu. V zájmu dosažení 

cílů stanovených v Zelené dohodě budou v rámci tohoto plánu v příštím desetiletí 

prostřednictvím rozpočtu EU mobilizovány udržitelné investice ve výši minimálně 1 bilionu 

EUR. Součástí plánu je mechanismus pro spravedlivou transformaci, který se zaměří na 

přiměřenou a spravedlivou ekologickou transformaci regionů s oblastmi těžby a průzkumu 

fosilních paliv a průmyslovými činnostmi produkující vysoké množství skleníkových plynů. Za 

účelem podpory regionů, které náklady na tuto transformaci zasáhnou nejvíce, budou v období 

2021–2027 mobilizovány investice ve výši nejméně 100 miliard EUR. 
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Investiční plán pro udržitelnou Evropu spojuje nové hospodářské iniciativy a existující 

nástroje do jediného komplexního rámce a spočívá na třech pilířích: 

1. Navýšení finančních prostředků určených na transformaci a v příštím desetiletí 

zmobilizování nejméně 1 bilionu EUR na podporu udržitelných investic 

prostřednictvím rozpočtu EU a souvisejících nástrojů, zejména programu InvestEU; 

2. Vytvoření podpůrného rámce pro soukromé investory a veřejný sektor, který udržitelné 

investice usnadní; 

3. Poskytnutí podpory orgánům veřejné správy a předkladatelům projektů při určování, 

strukturování a provádění udržitelných projektů. 

Komise navrhuje zajištění financování investičního plánu Zelené dohody pro Evropu v období 

od roku 2021 do roku 2030 takto: 

 503 mld. EUR z rozpočtu EU, což představuje vynaložení alespoň 25 % výdajů 

víceletého finančního rámce 2021-2027 na klima a životní prostředí a zachování tohoto 

podílu i v dalších letech; 

 114 mld. EUR z vnitrostátního spolufinancování programů a projektů v oblasti 

klimatu a životního prostředí; 

 279 mld. EUR v podobě soukromých a veřejných investic, které budou mobilizovány 

prostřednictvím poskytnutí rozpočtové záruky EU ve výši 38 mld. EUR v rámci 

programu InvestEU; 

 143 mld. EUR z mechanismu pro spravedlivou transformaci, který bude zahrnovat 

financování z Fondu pro spravedlivou transformaci, spolufinancování z členských států, 

jakož i příspěvky z programu InvestEU a Evropské investiční banky. Mechanismus 

bude podporovat regiony, které budou čelit největším výzvám v souvisosti s 

ekologickou transformací; 

 25 mld. EUR z Inovačního fondu a Modernizačního fondu, které nejsou součástí 

rozpočtu EU, avšak jsou financovány prostřednictvím části příjmů z dražeb povolenek 

na emise uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi. 

K dosažení cílů v oblasti klimatu a životního prostředí přispěje i Evropská investiční 

banka (EIB). Komise uvádí, že z EIB se stane klimatická banka Unie. EIB již ohlásila, že bude 

postupně zvyšovat podíl svého financování určeného na opatření v oblasti klimatu a 

environmentální udržitelnost tak, aby v roce 2025 dosáhl 50 % její činnosti, a tento objem udrží 

i v dalších letech. EIB hodlá do konce roku 2020 sladit veškerou svoji činnost s principy a cíli 

Pařížské dohody. Politika EIB v oblasti energetiky v období po roce 2021 předpokládá postupné 

ukončování podpory projektů, které jsou závislé na fosilních palivech, včetně všech projektů v 

oblasti infrastruktury, jež využívají zemní plyn. Očekává se, že EIB během desetiletého trvání 

investičního plánu pro udržitelnou Evropu kromě úvěrových mandátů v rámci EU poskytne 

přibližně 600 miliard EUR na investice v oblasti klimatu ve všech členských státech. 

Rozpočet EU rovněž přispěje k dosažení cílů v oblasti klimatu na straně příjmů. V květnu 

2018 předložila Komise návrh rozhodnutí o vlastních zdrojích, ve kterém navrhla zavedení 

nových vlastních zdrojů rozpočtu EU. Jedním z jeho klíčových prvků je vlastní zdroj z 

nerecyklovaného odpadu z plastových obalů (jednotná sazba 0,80 EUR/kilogram) a vlastní 

zdroj z příjmů z dražeb povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (jednotná 

sazba 20 % z příjmů dražeb povolenek). 

V rámci vytvoření podpůrného rámce pro soukromé investory a veřejný sektor bude Komise 

usilovat o vytvoření pobídek pro získání a přesměrování soukromých a veřejných investic, mj. 
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prostřednictvím podpory většího důrazu na udržitelnost ve vnitrostátních rozpočtech a přijetí 

příslušných politických opatření v rámci evropského semestru. Komise navrhne minimální 

povinná environmentální kritéria nebo cíle pro zadávání veřejných zakázek a navrhne způsoby 

pro zjednodušení schvalování státní podpory pro regiony v rámci spravedlivé transformace 

(včetně přezkumu pravidel státní podpory do roku 2021). Udržitelné financování by se mělo 

stát centrem finančního systému. Komise za tím účelem v roce 2020 aktualizuje taxonomii 

EU pro udržitelné činnosti a zavede standardizovaný zelený dluhopis EU. 

Komise se zaměří na podporu veřejných orgánů a předkladatelů při plánování, přípravě a 

realizaci udržitelných projektů prostřednictvím Programu na podporu strukturálních reforem a 

programu InvestEU, včetně zajištění soudržnosti a viditelnosti projektů (s využitím Evropského 

portálu investičních projektů). 

Na podporu nejvíce dotčených regionů navrhuje Komise vytvořit Mechanismus pro 

spravedlivou transformaci jako nástroj cílené podpory, který by měl v letech 2021 až 2027 

mobilizovat nejméně 100 miliard EUR s cílem zmírnit socioekonomické dopady transformace. 

Mechanismus bude zahrnovat tři hlavní zdroje financování: 

1. Fond pro spravedlivou transformaci, který bude prováděn v rámci sdíleného řízení 

a bude využíván především k poskytování grantů způsobilým územím, která určí 

členské státy v dialogu s Komisí prostřednictvím zvláštních územních plánů 

spravedlivé transformace. Rozpočtové prostředky fondu na období 2021 až 2027 by 

měly činit 7,5 mld. EUR (v cenách roku 2018) s možností případně tuto částku 

později zvýšit; 

2. Zvláštní režim v rámci programu InvestEU, který má mobilizovat soukromé 

investice ve výši až 45 miliard EUR ve prospěch dotčených regionů; 

3. Úvěrový nástroj, který bude zřízen pro veřejný sektor se skupinou Evropské 

investiční banky s cílem mobilizovat pro dotčené regiony dodatečné investice ve 

výši 25 až 30 mld. EUR. 

Kromě zajištění finančních prostředků bude Komise v rámci mechanismu s využitím platformy 

pro spravedlivou transformaci poskytovat technickou pomoc členským státům a investorům a 

zajistí zapojení příslušných komunit, místních orgánů, sociálních partnerů a nevládních 

organizací. 

Komise uspořádá každý rok summit věnovaný udržitelným investicím, který zhodnotí pokrok 

dosažený při provádění investičního plánu a v případě potřeby určí nové oblasti činnosti. 

Grafické znázornění prvků financování investičního plánu Zelené dohody pro Evropu je 

uvedeno v příloze. 

 Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR podporuje vytvoření Investičního plánu pro udržitelnou Evropu jakožto investičního 

pilíře Zelené dohody pro Evropu. Prioritou vlády ČR je princip technologické neutrality. 

Vláda ČR požaduje, aby do financování v rámci Investičního plánu pro udržitelnou 

Evropu byly zahrnuty všechny nízkoemisní a bezemisní energetické zdroje (tj. jak 

obnovitelné zdroje energie, tak jaderná energetika) s přihlédnutím k přírodním a 

meteorologickým podmínkám v jednotlivých státech. V tomto ohledu by měly být plně 
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reflektovány závěry Evropské rady z 12. prosince 2019 (zejm. bod 61) a stanovisko Evropského 

parlamentu ke Konferenci OSN o změně klimatu 2019 (COP25) z 28. listopadu 2019 (bod 592). 

Vláda ČR obecně podporuje, aby v rámci víceletého finančního rámce 2021 - 2027 

směřovalo 25 % prostředků na klimatická opatření, je však nadále zapotřebí v rámci 

sektorové legislativy diskutovat, které investice lze považovat za „zelené“. 

Vláda ČR v současné době nevidí důvody, proč by se cílů v oblasti klimatu mělo dosahovat 

prostřednictvím příjmové strany rozpočtu EU a nových vlastních zdrojů. 

Vláda ČR dále vítá vytvoření Mechanismu pro spravedlivou transformaci a rovněž 

podporuje vznik Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), nicméně zpochybňuje jeho 

navržený alokační klíč. Stěžejními kritérii pro rozdělení prostředků FST mezi členské státy by 

podle ní měly být produkce uhlí a zaměstnanost v uhelném průmyslu. 

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

V Evropském parlamentu se sdělení nachází v tzv. přípravné fázi, bylo přiděleno 

Rozpočtovému výboru (BUDG) jako gesčně příslušnému výboru. O stanovisko byly požádány: 

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), Výbor pro 

zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), Výbor pro rybolov (PECH) a Výbor pro kulturu a 

vzdělávání (CULT). 

V Radě bylo sdělení představeno ve Výboru pro hospodářskou politiku, v pracovní skupině pro 

Agendu 2030 a pracovní skupině pro strukturální opatření. 

 Závěr:  

 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

1. p r o j e d n a l  sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů – Investiční plán pro udržitelnou Evropu – Investiční plán 

Zelené dohody pro Evropu KOM(2020) 21 v konečném znění, kód Rady 5269/20; 

2. b e r e  n a  v ě d o m í  rámcovou pozici vlády ze dne 12. března 2020 k tomuto sdělení;   

3. k o n s t a t u j e ,  že výše uvedené sdělení Komise – Investiční plán pro udržitelnou Evropu 

obsahuje jen vágní identifikaci zdrojů k realizaci cílů vycházejících ze Zelené dohody pro Evropu. 

Příliš ambiciózní cíle uvedené v dokumentu nejsou realisticky finančně pokryty, za realistický a 

uskutečnitelný tak nelze považovat celý Investiční plán pro udržitelnou Evropu; 

4. z á s a d n ě  n e s o u h l a s í  s možností zavedení vlastních zdrojů rozpočtu EU 

z nerecyklovatelného odpadu z plastových obalů a z příjmů z dražeb povolenek v rámci 

systému EU pro obchodování s emisemi, dále pak s využíváním flexibility v pravidlech pro 

                                                           
1 Evropská rada uznává, že je třeba zajistit energetickou bezpečnost a respektovat právo členských států rozhodovat 

o vlastní skladbě zdrojů energie a zvolit si nejvhodnější technologie. Některé členské státy uvedly, že součástí 

jejich vnitrostátní skladby zdrojů energie je energie jaderná. 
2 Evropský parlament se domnívá, že jaderná energie může hrát roli při plnění cílů v oblasti klimatu, protože 

neprodukuje skleníkové plyny, a může rovněž pokrýt významnou část výroby elektřiny v Evropě; přesto je však 

toho názoru, že u tohoto druhu energie je vzhledem k odpadu, který při její výrobě vzniká, nutná střednědobá a 

dlouhodobá strategie zohledňující technologický pokrok (laser, fúzi atd.), jejímž cílem bude zlepšení udržitelnosti 

celého odvětví. 
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koordinaci fiskálních politik členských států (Paktu o stabilitě a růstu) k podpoře investic 

do klimaticky neutrální ekonomiky. Zásadně nesouhlasí též se zavedením tzv. zelených 

dluhopisů a dalších snah ohrožovat stabilitu finančního sektoru apriorním dáváním 

přednosti „zeleným kritériím“ před standardními finančními ukazateli a parametry; 

5. j e  t o h o  n á z o r u ,  že je nezbytné z důvodu ohrožení konkurenceschopnosti evropských 

ekonomik a nedostatku prostředků ve veřejném i soukromém sektoru k nákladnému 

přechodu na uhlíkově neutrální EU odmítnout a výrazně přehodnotit Zelenou dohodu pro 

Evropu a na ni navazující Investiční plán pro udržitelnou Evropu.    

 

6. p o v ě ř u j e  předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu 

postoupil toto usnesení předsedovi Evropské komise; 

 

7. p o s t u p u j e  sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zelená dohoda pro 

Evropu včetně rámcové pozice vlády k němu a svého usnesení pro informaci výboru pro 

životní prostředí a hospodářskému  výboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondřej Veselý v. r.  Jan Skopeček v. r.  

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 
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Příloha 

 

Prvky financování, jejichž souhrn v období 2021-2030 v rámci investičního plánu pro 

udržitelnou Evropu dosáhne nejméně 1 bilionu EUR 

 

 


