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Cíle EU v oblasti životního prostředí vyžadují,
aby byl Fond pro spravedlivou transformaci
více zaměřen na výkonnost, uvádějí auditoři
Podle dnes zveřejněného stanoviska Evropského účetního dvora je potřeba, aby nařízení týkající se Fondu pro
spravedlivou transformaci, které bylo nedávno pozměněno, ustavilo zřetelnější vazbu na cíle EU v oblasti
klimatu a životního prostředí. Pro přechod na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050 byl vyčleněn
značný objem dalších prostředků, ale financování by mělo být více založeno na potřebách a orientováno na
výkonnost. V opačném případě existuje riziko, že se nepodaří uskutečnit nezbytnou strukturální přeměnu a že
přechod na zelenou ekonomiku bude nutné dofinancovávat, varují auditoři.
Cílem legislativních návrhů na zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) je podpořit přechod EU na
klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050 a pomoci řešit jeho sociální, hospodářské a environmentální
důsledky v dotčených odvětvích a regionech. Původně byly pro tento účel vyčleněny rozpočtové prostředky ve
výši 7,5 miliardy EUR (v cenách roku 2018). Po vypuknutí pandemie onemocnění covid-19 Evropská komise svůj
návrh upravila a částku významně zvýšila o 32,5 miliardy EUR, a to zejména z evropského nástroje na podporu
oživení. Včera však bylo dohodnuto snížit plánovaný rozpočet fondu o 20 miliard EUR.
Auditoři upozorňují, že Komise předem neprovedla posouzení dopadů, z něhož by při stanovování této částky
mohla vycházet. Aby bylo možné lépe alokovat finanční zdroje EU a určit a vyčíslit cíle, kterých má být dosaženo,
je nezbytná důkladná analýza potřeb. Význam takového postupu je o to větší, že návrh počítá s financováním
pro regiony, které již získaly finanční prostředky na modernizaci energetiky z jiných zvláštních fondů.
„Fond pro spravedlivou transformaci je klíčovým nástrojem Zelené dohody pro Evropu, který má zajistit, aby
přechod na klimaticky neutrální ekonomiku proběhl spravedlivě a nikdo nebyl opomenut,“ řekl člen Evropského
účetního dvora odpovědný za stanovisko Nikolaos Milionis. „Komise by se však měla ujistit, že nový legislativní
návrh a územní plány spravedlivé transformace, které schválí, vychází z odpovídajícího výkonnostního rámce pro
dosažení ambiciózních cílů EU“.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech stanoviska přijatého Evropským účetním dvorem. Plné znění stanoviska je
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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Auditoři také konstatují, že vazba mezi výkonností a financováním je relativně slabá. Navrhovaná metoda
přidělování prostředků příliš nemotivuje k hluboké, výrazné a strukturální přeměně, která je nutná k dosažení
klimatických cílů EU. Návrh sice obsahuje společné ukazatele výkonnosti a výsledků, ty však jasně neodrážejí cíl
spočívající v odklonu od odvětví s vysokými emisemi uhlíku. Existuje proto výrazné riziko, že Fond pro
spravedlivou transformaci nepomůže ukončit silnou závislost některých regionů na činnostech produkujících
vysoké emise uhlíku, říkají auditoři.

Poznámky pro redaktory
V prosinci 2019 Evropská komise zveřejnila „Zelenou dohodu pro Evropu“, jejíž nedílnou součástí je i Fond pro
spravedlivou transformaci. Podle návrhu z roku 2020 mělo být do Fondu pro spravedlivou transformaci
poskytnuto z rozpočtu EU přibližně 7,5 miliardy EUR. V návaznosti na pandemii onemocnění covid-19 Komise
svůj návrh v květnu 2020 upravila a podporu navýšila na 40 miliard EUR. Na základě závěrů ze zasedání Evropské
rady ve dnech 17. až 21. července byla tato částka snížena o 20 miliard EUR.
Toto stanovisko se vztahuje pouze k návrhům nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci a doplňuje
především naše stanovisko č. 2/2020 k pozměněnému návrhu Komise ze dne 14. ledna 2020 týkajícímu se
nařízení o společných ustanoveních a stanovisko č. 4/2020 k pozměněnému návrhu Komise z května 2020
týkajícímu se nařízení o společných ustanoveních na programové období 2021–2027. Ve druhé polovině roku
2020 bude vydáno stanovisko k úvěrovému nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou
transformaci.
Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska k návrhům nových
či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Tato stanoviska poskytují nezávislé posouzení
legislativních návrhů externího auditora EU. V roce 2019 auditoři zveřejnili „Přehled připomínek“ k návrhům
Komise z roku 2018 týkajícím se příštího víceletého finančního rámce.
Z právního základu návrhu Komise vyplývá povinnost konzultovat návrh s Účetním dvorem, a Evropský
parlament a Rada se proto každý zvlášť obrátily na Účetní dvůr s žádostí o jeho názor.
Stanovisko Účetního dvora č. 5/2020 k návrhům Komise ze dne 14. ledna 2020 a 28. května 2020, které se týkají
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci, je v současné
době k dispozici na internetové stránce EÚD eca.europa.eu v angličtině a v dohledné době budou připraveny
i další jazykové verze.
Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií covid-19, jsou zde.
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