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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její usnesení ke sdělení „Investiční 

plán pro udržitelnou Evropu – Investiční plán Zelené dohody pro Evropu“ (COM(2020) 

21 final). Tento plán tvoří investiční pilíř Zelené dohody pro Evropu, která je jednou ze 

stěžejních iniciativ Komise. Jeho cílem je zajistit mobilizaci značných finančních zdrojů, 

a to prostřednictvím plného využití rozpočtu EU, vytvořením podpůrného regulačního 

rámce pro udržitelné investice a skrze pomoc navrhovatelům při vytváření udržitelných 

projektů.  

Komise bere na vědomí výhrady Poslanecké sněmovny. Komise však nesouhlasí s tím, že 

plán nelze považovat za realistický a uskutečnitelný a že obsahuje jen vágní identifikaci 

zdrojů k realizaci udržitelných cílů. Plán obsahuje podrobný a kvantifikovaný přehled 

příspěvků různých programů v rámci rozpočtu EU k dosažení cíle spočívajícího v 

mobilizaci 1 bilionu EUR během příštích deseti let. Z plánu rovněž jasně vyplývá, že 

většina investic bude muset pocházet z jiných zdrojů. Součástí plánu je proto seznam 

konkrétních opatření, která Komise v nadcházejících měsících navrhne a provede s cílem 

takové investice usnadnit, včetně revize pravidel státní podpory a požadavků na podávání 

zpráv ve finančním sektoru. 

Komise by ráda objasnila, že plán nepočítá s vytvořením nových vlastních zdrojů pro 

rozpočet EU, ani neobsahuje závazky ohledně změny pravidel fiskální politiky na 

podporu udržitelných investic. Vzhledem k rozsahu problému, který změna klimatu 

představuje, a rizikům, jež znamená pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, 

Komise v budoucnu nevylučuje cílené změny fiskálního rámce. Ty by podpořily přechod 

ke klimaticky neutrální evropské ekonomice účinně využívající zdroje a zároveň by 

posílily udržitelnost dluhu. Komise rovněž společně s členskými státy analyzuje, jak by k 

dosažení cílů v oblasti životního prostředí mohlo přispět ekologické sestavování 

rozpočtu. 
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Komise by ráda připomněla, že stanovení kritérií, jejichž cílem je určit míru, v níž je 

investice environmentálně udržitelná, si získalo silnou podporu členských států a 

Evropského parlamentu, které v prosinci 2019 dosáhly dohody na nařízení, kterým se 

stanoví klasifikační systém (tzv. „taxonomie“) environmentálně udržitelných postupů pro 

celou EU. O stanovení těchto standardů opakovaně žádal samotný finanční sektor. 

Pokud jde o stanovisko vlády ČR uvedené v usnesení, Komise by ráda objasnila 

následující: 

 V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu vychází investiční plán pro 

udržitelnou Evropu ze zásady technologické neutrality. Nezavazuje k využívání 

žádných konkrétních nízkoemisních technologií, to ponechává k uvážení v rámci 

konkrétních programů a nástrojů na podporu udržitelných technologií, které se 

opírají o řádná environmentální, technologická a ekonomická hodnocení. 

 Cílem navrženého alokačního klíče je řešit rozsah problémů, s nimiž se potýká 

přechod na klimaticky neutrální ekonomiku ve všech členských státech a 

regionech. Zatímco těžba uhlí je klíčovou výzvou pro menšinu členských států, 

transformace průmyslových zařízení s vysokými emisemi skleníkových plynů 

představuje obtížné výzvy pro jejich velkou většinu, a proto je na ni brán zřetel.  

Doufáme, že jsme uvedenými vysvětleními na připomínky Poslanecké sněmovny 

dostatečně reagovali, a těšíme se na další pokračování vzájemného politického dialogu.  

S úctou 

 

 

Maroš Šefčovič      Paolo Gentiloni 

místopředseda       člen Komise  
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