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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za její 

odůvodněné stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu pro 

spravedlivou transformaci (COM(2020) 22 final). 

Fond pro spravedlivou transformaci je jedním ze tří pilířů mechanismu pro spravedlivou 

transformaci a má poskytovat cílenou podporu územím, na která má přechod ke 

klimatické neutralitě největší dopad a která mají omezenější kapacitu se s touto 

transformací vyrovnat.  

Komise vítá širokou podporu obecných cílů tohoto návrhu ze strany Poslanecké 

sněmovny. Bere však na vědomí obavy Poslanecké sněmovny týkající se subsidiarity v 

souvislosti s územními plány spravedlivé transformace. Komise by k těmto otázkám ráda 

poskytla několik vysvětlení a věří, že tato vysvětlení obavy Poslanecké sněmovny rozptýlí.  

Pokud jde o podporu produktivních investic v podnicích (s výjimkou malých a středních 

podniků), Komise navrhla, aby tyto investice byly způsobilé pouze za předpokladu, že 

budou splněny konkrétní podmínky týkající se zejména tvorby pracovních míst.   

Zaprvé jsou produktivní investice do jiných než malých a středních podniků možné pouze 

v oblastech označených v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) SFEU jako podporované 

oblasti, pokud jsou takové investice nezbytné pro provádění územního plánu pro 

spravedlivou transformaci. Nezbytnost takové podpory musí být navíc řádně odůvodněna 

analýzou nedostatků, která prokáže, že očekávané ztráty pracovních míst by překročily 

očekávaný počet pracovních míst vytvořených bez investic. Seznam investic zahrnutých 

do územních plánů spravedlivé transformace spolu s jejich individualizovaným 

odůvodněním umožní Komisi ověřit odůvodnění, a tedy i způsobilost operací. Vzhledem k 

podmínkám poskytování této podpory a k nezbytnému finančnímu objemu, který je 

potřebný k vytvoření významného počtu pracovních míst, Komise očekává, že počet 

těchto operací bude omezený, a proto bude omezená i odpovídající zátěž.   
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Tento požadavek, který Komisi rovněž umožňuje ověřit, zda jsou splněny příslušné 

podmínky způsobilosti, zásadu subsidiarity respektuje. U konkrétních investic, jako jsou 

velké projekty realizované v rámci politiky soudržnosti v programech na období 2007–

2013 a 2014–2020, Komise již v souladu se zásadou subsidiarity vyžadovala konkrétní 

informace. 

Pokud jde o terminologii použitou pro posouzení způsobilosti investic zaměřených na 

snížení emisí skleníkových plynů, první podmínka se týká nutnosti dosáhnout podstatného 

snížení emisí skleníkových plynů, které bude podstatně nižší než příslušné referenční 

úrovně stanovené pro bezplatné přidělení povolenek podle směrnice 2003/87/ES. 

Podstatné snížení nelze v právním ustanovení kvantifikovat. Posuzuje se případ od 

případu, a to vzhledem k vysokému počtu (54) referenčních hodnot platných v rámci 

systému EU pro obchodování s emisemi pro každý z dotčených produktů. Podobně je 

třeba případ od případu posoudit požadavek na zachování významného počtu pracovních 

míst, zejména zohlednit konkrétní situaci na regionálním trhu práce a relativní význam 

dotčeného odvětví. 

Komise rovněž zdůrazňuje možnosti součinnosti a soudržného přístupu mezi územními 

plány transformace, které jsou rámcem pro použití fondu pro spravedlivou transformaci, 

dalšími dvěma pilíři mechanismu pro spravedlivou transformaci a závazky a opatřeními 

zahrnutými do vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, zejména s ohledem na 

aspekty spravedlivé transformace. 

Komise je přesvědčena, že návrh poskytuje pevný základ pro nadcházející jednání.  

Komise doufá, že tato vysvětlení jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Poslanecké 

sněmovny, a těší se na pokračování konstruktivního dialogu v budoucnu.  

S úctou 

 

Maroš Šefčovič      Elisa Ferreira 

místopředseda       členka Komise 
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