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Tento dokument představuje odpovědi Evropské komise na připomínky uvedené ve zvláštní zprávě 

Evropského účetního dvora v souladu s článkem 259 finančního nařízení, které budou zveřejněny 

spolu se zvláštní zprávou.
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SHRNUTÍ (body I–VII) 

Odpovědi Komise:  

I. Komise vítá zvláštní zprávu EÚD o podpoře EU určené pro uhelné regiony. 

Zatímco tempo poklesu těžby uhlí se v jednotlivých členských státech značně liší, primární těžba 
pevných fosilních paliv v EU-27 zaznamenává strukturální pokles již přinejmenším od 90. let 
20. století. Vývoj dovozu pevných fosilních paliv je podobný vývoji primární těžby – stabilní nebo 
klesající. Na úrovni EU-27 jsou domácí pevná fosilní paliva nahrazována dováženými pouze 
okrajově. 

V posledních letech byl postupný útlum využívání uhlí uznán za klíčový faktor při přechodu na 
klimaticky neutrální Evropu do roku 2050, přičemž Zelená dohoda pro Evropu výslovně uznává, že 
žádný člověk ani místo nesmějí zůstat opomenuti.  

II. Fondy politiky soudržnosti, které se zaměřují na snižování rozdílů v Evropě a podporu 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti, významně přispěly k dosažení cílů EU v oblasti klimatu 
a energetiky.  „Socioekonomická a energetická transformace“ uhelných regionů však nebyla 
konkrétním cílem právního rámce, z něhož vycházejí fondy politiky soudržnosti na rok 2014–2020.  

Naproti tomu Fond pro spravedlivou transformaci (FST) ve výši 19,3 miliardy EUR, který byl zaveden 
jako součást fondů politiky soudržnosti na období 2021–2027, je určen konkrétně na podporu 
regionů a lidí, kteří čelí největším sociálním, pracovním, hospodářským a environmentálním 
dopadům přechodu na klimaticky neutrální hospodářství Unie do roku 2050. 

III. Právní základ politiky soudržnosti na období 2014–2020 neobsahoval žádné konkrétní cíle, 

pokud jde o podporu energetické transformace uhelných regionů, a obecněji neobsahoval žádné 
zvláštní ustanovení pro uhelné regiony. Při vyjednávání programů na období 2014–2020 neměly 
členské státy povinnost přistupovat k uhelným regionům zvláštním způsobem. Kromě toho mají 
členské státy právo definovat svou skladbu zdrojů energie, a tedy i podíl fosilních paliv, pokud 
dodržují své právní závazky. 

IV. Zatímco úlohou Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je vytvářet pracovní místa, 

Evropský sociální fond (ESF) je hlavním nástrojem EU na podporu pracovních příležitostí 
a dovedností lidí.  

V. Plánování FST plně zohledňuje potřeby uhelných, rašelinných a roponosně-břidlicových regionů, 

jakož i regionů s vysokými emisemi uhlíku.  

Fond FST byl původně navržen ve výši 8,45 miliardy EUR, přičemž s ohledem na významné 
socioekonomické výzvy do něj byly dodatečně poskytnuty finanční prostředky ve výši 10,87 miliardy 
EUR prostřednictvím nástroje Next Generation EU, čímž jeho celková částka dosáhla 19,3 miliardy 
EUR. Investice FST jsou určeny konkrétně na podporu regionů a území, které jsou přechodem nejvíce 
zasaženy, a jsou doplněny investicemi v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, který podporuje 
účinný přechod ke klimatické neutralitě v současném náročném ekonomickém kontextu. 

VII. Komise doporučení přijímá. 
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ÚVOD (body 1–21) 

Odpovědi Komise: 

16. Sdělení REPowerEU, přijaté v březnu 2022, má dva cíle, a to v příštích měsících snížit závislost 

na dovozu fosilních paliv z Ruska, pokud jde o plyn, ropu a uhlí, a v příštích několika letech snížit 
závislost na všech dovážených fosilních palivech urychlením realizace Zelené dohody pro Evropu. 
V krátkodobém horizontu by proto některé členské státy mohly zvažovat znovuotevření nebo 
prodloužení životnosti stávajících uhelných elektráren jako řešení na „příští zimu“, které by 
kompenzovalo nedostatek dodávek plynu. To by znamenalo udržovat tyto elektrárny v provozu 
a připravené přispět k výrobě elektřiny v případě špičkové poptávky – byly by tedy v provozu pouze 
několik hodin. Tím se však nezpozdí přechod na obnovitelné zdroje, ani nedojde k odklonu EU od 
celkové trajektorie plánované do roku 2030 a do roku 2050.  Pouze z toho vyplývá, že ve velmi 
krátkém období může existovat potřeba uhlí k pokrytí jakéhokoli možného nedostatku dodávek 
plynu.  

19. Přestože neexistují žádné programy určené speciálně pro uhelné regiony, zpráva správně 

uvádí, že tyto regiony mohly využívat existující fondy, jako jsou EFRR, ESF a Fond soudržnosti, nejen 
v období 2014–2020, ale i v předchozích desetiletích.  

Potenciální zdroje, které mohly přispět k růstu a zaměstnanosti v uhelných regionech EU v letech 
2014–2020, byly odhadnuty na přibližně 32 miliard EUR, a to s ohledem na 18 pilotních regionů 
iniciativy pro uhelné regiony procházející transformací v 8 členských státech EU1.  
 
K tomu přistupují další možnosti financování, například v rámci programu LIFE, Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci, Nástroje pro propojení Evropy a Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova. V minulosti navíc existovaly specifické iniciativy Společenství jako RECHAR2. 

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU (body 22–25)  

Komise neodpověděla.  

PŘIPOMÍNKY (body 26–56) 

Odpovědi Komise: 

34. Předpis na vypracování „socioekonomické strategie nebo strategie transformace energetiky“ 

na úrovni uhelných regionů dosud neexistuje. Regiony, které čerpají prostředky z FST, však nyní musí 
vypracovat plány spravedlivé územní transformace, v nichž nastíní transformaci a její dopady ve 
svém regionu. Každý plán spravedlivé územní transformace by měl obsahovat popis transformace 
                                                 

1 Otevřená datová platforma, podpora politiky soudržnosti energetické unii | data |Evropské strukturální 
a investiční fondy (europa.eu) 

2 Iniciativa Společenství týkající se hospodářské přeměny těžebních oblastí,  Iniciativa Společenství (ES) 
týkající se hospodářské přeměny těžebních oblastí, 1994–1997 | Program | REG | CORDIS | Evropská 
komise (europa.eu) 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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na vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu klíčových etap transformace zaměřené na dosažení 
cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 a cíle klimaticky neutrálního hospodářství do roku 
2050. Tyto etapy by měly být v souladu s vnitrostátními plány v oblasti energetiky a klimatu 
a vnitrostátními dlouhodobými strategiemi, zejména s plánovanými investicemi, harmonogramy 
klíčových etap transformace, přínosem k vnitrostátním cílům, cíli, jichž má být dosaženo, 
a opatřeními, jež mají být přijata za účelem spravedlivé transformace. Plán spravedlivé územní 
transformace musí na základě jasných důkazů prokázat transformaci a její dopad na úrovni 
dotčeného území v blízké budoucnosti (do roku 2030 nebo dříve). 

36. Zatímco úlohou EFRR je vytvářet pracovní místa, ESF je hlavním nástrojem EU na podporu 

pracovních příležitostí a dovedností lidí. V regionech zahrnutých v auditu fond ESF podporoval 
propuštěné pracovníky tím, že jim pomáhal najít nové pracovní příležitosti. Díky podpoře z ESF našlo 
práci 4,4 milionu účastníků z celé EU, ať už na již existujících pracovních místech či na nově 
vytvořených. Nově vytvořený FST spojuje zaměření na vytváření pracovních míst a podporu lidí, 
přizpůsobené specifickým potřebám regionů nejvíce postižených přechodem ke klimatické 
neutralitě. 

43. Veřejné financování hraje zásadní roli v podněcování úspor energie v celé EU v souladu s cíli 

EU a je klíčovou hnací silou pro zvyšování a posilování investic do energetické účinnosti.  

Studie Komise, na kterou se EÚD odvolává, se týká pouze úspor energie v letech 2014–2017 
způsobilých podle článku 7 směrnice o energetické účinnosti. 

45. FST byl zaveden EU jako součást Zelené dohody pro Evropu, strategie EU pro přechod na 

klimaticky neutrální hospodářství, a jeho cílem při tomto přechodu  je neopomenout žádný region. 
Na období 2021–2027 je z FST vyčleněno 19,3 miliardy EUR (v běžných cenách) na pomoc 
regionům, které jsou přechodem ke klimatické neutralitě nejvíce negativně zasaženy, a to 
zmírněním socioekonomických dopadů transformace. Z toho budou mít prospěch regiony závislé na 
těžbě fosilních paliv (jako je uhlí, lignit, rašelina a roponosná břidlice) pro energetické využití, ale 
také regiony závislé na průmyslových odvětvích s vysokými emisemi uhlíku (jako je ocelářství, 
cementářství nebo chemický průmysl).  

Pro přístup k podpoře z FST, jakož i z dalších dvou pilířů mechanismu pro spravedlivou transformaci 
(Just Transition Mechanism (JTM)) musí členské státy vypracovat plány spravedlivé územní 
transformace, jež budou přijaty společně s jejich programy politiky soudržnosti, které zahrnují 
všechny fondy politiky soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Fond soudržnosti 
(FS), Evropský sociální fond plus (ESF+) a Fond pro spravedlivou transformaci (FST). Komise zřídila 
v červnu 2020 platformu pro spravedlivou transformaci, aby podpořila všechny zúčastněné strany 
při využívání mechanismu pro spravedlivou transformaci. 

Již před zřízením FST však fondy politiky soudržnosti přispěly k plnění cílů v oblasti klimatu 
a energetiky pro roky 2030 a 2050, a to 24 % výdajů na klima ve fondech politiky soudržnosti 
a přibližně 20 miliardami EUR na výdaje na udržitelnou energii. Kromě toho se v rámci programů 
politiky soudržnosti na období 2014–2020 investovalo do široké škály oblastí, které přispívají 
k růstu a zaměstnanosti ve všech regionech EU, včetně uhelných regionů. V tomto ohledu členské 
státy a regiony rovněž využily prostředky, které měly k dispozici, aby přispěly k iniciativě pro uhelné 
regiony procházející transformací, kterou Komise zahájila v roce 2017 v rámci balíčku opatření 
nazvaném Čistá energie pro všechny Evropany. Kromě toho EU podporuje transformaci uhelných 
regionů také prostřednictvím politik v oblasti zaměstnanosti, dovedností a sociálních politik 
v souladu s evropským pilířem sociálních práv, například prostřednictvím legislativních a jiných než 
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legislativních iniciativ, jako je doporučení Rady o zajištění spravedlivého přechodu ke klimatické 
neutralitě (jednomyslně přijaté ministry EPSCO3 dne 16. června 2022).  

„Socioekonomická a energetická transformace“ uhelných regionů však nebyla konkrétním cílem 
právního rámce, z něhož vycházejí fondy politiky soudržnosti na období 2014–2020, a členské státy 
neměly při vyjednávání o období 2014–2020 povinnost přistupovat k uhelným regionům zvláštním 

způsobem. 

46. Návrh nařízení o FST byl v souladu s výsledky veřejné konzultace o dlouhodobém rozpočtu EU 

po roce 2020 v oblasti soudržnosti a s posouzením dopadů, které bylo provedeno pro účely nařízení 
o EFRR a Fondu soudržnosti. Návrh odrážel očekávání ostatních orgánů EU – Evropského 
parlamentu, Výboru regionů a Evropské rady, které vyzvaly k řešení dopadů na pracovníky 
a komunity postižené přechodem na klimaticky neutrální hospodářství v zájmu sociálně rovné 
a spravedlivé transformace při provádění Pařížské dohody. Posouzením potřeb financování se 
zabývá také pracovní dokument útvarů Komise „Identifying Europe’s Recovery Needs“ (identifikace 
potřeb Evropy v oblasti oživení), který byl zveřejněn jako součást revidovaného návrhu víceletého 

finančního rámce. 

47. Plány spravedlivé územní transformace se vztahují k programovému období 2021–2027. 

Komise zdůrazňuje, že jejich schválení je podmíněno jasným nástinem procesu přechodu ke 
klimaticky neutrálnímu hospodářství na vnitrostátní úrovni a jeho dopadu na úrovni území. 

V reakci na potíže a narušení globálního trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajinu 
představila Evropská komise plán REPowerEU. REPowerEU je plán na úsporu energie, výrobu čisté 
energie a diverzifikaci evropských dodávek energie. V souvislosti se sdělením REPowerEU Komise 
uznala, že možná bude zapotřebí, aby členské státy využívaly uhlí po delší období a rychle tak 
snížily závislost na ruských fosilních palivech a zvýšily evropskou energetickou nezávislost na 
nespolehlivých dodavatelích a nestálých fosilních palivech, zatímco budou urychlovat přechod na 
čistou energii a zvyšovat odolnost energetického systému celé EU. REPowerEU uznává nutná 
krátkodobá opatření, ale zároveň vyzývá k výraznému urychlení zavádění obnovitelných zdrojů 
energie jako způsobu, jak rychle snížit dovoz a zároveň dosáhnout cílů v oblasti energetiky 

a klimatu pro roky 2030 a 2050. 

52. Většina členských států musí nebo plánuje utlumit těžbu uhlí dříve, než utlumí uhelné 

elektrárny, protože těžba uhlí má nepříznivější environmentální dopady a není nákladově efektivní. 
Ve většině členských států se plánuje útlum uhelných elektráren, ale postupně, a proto bude muset 

dovážené uhlí po určitou dobu nahrazovat místní uhlí. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (body 57–63) 

Odpovědi Komise: 

57. Právní základ politiky soudržnosti na období 2014–2020 neobsahoval žádné konkrétní cíle, 

pokud jde o podporu energetické transformace uhelných regionů, a obecněji neobsahoval žádné 
zvláštní ustanovení pro uhelné regiony. Při vyjednávání programů na období 2014–2020 neměly 
členské státy povinnost přistupovat k uhelným regionům zvláštním způsobem. Kromě toho mají 

                                                 
3 Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. 
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členské státy právo definovat svou skladbu zdrojů energie, a tedy i podíl fosilních paliv, pokud 

dodržují své právní závazky. 

58. Údaje o účasti propuštěných pracovníků v uhelném průmyslu na vzdělávacích kurzech 

financovaných EU chyběly, protože neexistoval žádný právní požadavek na shromažďování údajů 
o účasti této specifické skupiny (jinak jsou údaje o účasti k dispozici). 

60. Zatímco investice z fondu EFRR jsou spojeny s vytvářením pracovních míst, ESF je hlavním 

nástrojem EU na podporu pracovních příležitostí a dovedností lidí. Veřejné financování hraje zásadní 
roli v podněcování úspor energie v celé EU v souladu s cíli EU a je klíčovou hnací silou pro zvyšování 

a posilování investic do energetické účinnosti. 

61. Návrh nařízení o FST byl v souladu s výsledky veřejné konzultace o dlouhodobém rozpočtu EU 

po roce 2020 v oblasti soudržnosti a s posouzením dopadů, které bylo provedeno pro účely nařízení 
o EFRR a FS. Návrh odrážel očekávání ostatních orgánů EU – Evropského parlamentu, Výboru 
regionů a Rady Evropské unie, které vyzvaly k tomu, aby se řešily dopady na pracovníky a komunity 
postižené přechodem na klimaticky neutrální hospodářství, aby transformace při provádění Pařížské 
dohody proběhla za sociálně rovných a spravedlivých podmínek.  

Plánování FST plně zohledňuje potřeby uhelných, rašelinných a roponosně-břidlicových regionů, 

jakož i regionů s vysokými emisemi uhlíku. 

Doporučení 1 – Kontrolovat, zda se Fond pro spravedlivou 

transformaci využívá účinně a efektivně ke zmírnění 

socioekonomického dopadu přechodu ke klimatické neutralitě 

v uhelných regionech a regionech s vysokými emisemi uhlíku  

Komise doporučení přijímá. 

Doporučení 2 – Sdílet osvědčené postupy pro měření a řízení 

emisí metanu  

Komise doporučení přijímá.  

Obsah budoucího nařízení závisí na výsledku legislativního procesu a je výsledkem rozhodnutí 
přijatého zákonodárcem EU s ohledem na návrh Komise. 
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