EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 14.1.2020
COM(2020) 22 final
ANNEXES 1 to 3

PŘÍLOHY

návrhu
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
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PŘÍLOHA I
METODA PŘIDĚLOVÁNÍ ZDROJŮ FONDU PRO SPRAVEDLIVOU
TRANSFORMACI
Pro každý členský stát se finanční krytí určuje tímto způsobem:
a)

podíl každého členského státu se vypočítá jako vážený součet podílů stanovený na
základě těchto kritérií s uvedenými váhovými koeficienty:
i)

emise skleníkových plynů z průmyslových zařízení v regionech úrovně NUTS
2, v nichž uhlíková náročnost, definovaná jako poměr emisí skleníkových
plynů z průmyslových zařízení ohlašovaných členskými státy v souladu s
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 1 k hrubé
přidané hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje dvojnásobně průměr EU-27.
Pokud tato úroveň v daném členském státě není v žádném regionu úrovně
NUTS 2 překročena, použijí se emise skleníkových plynů z průmyslových
zařízení v regionu úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou náročností (koeficient
49 %);

ii)

zaměstnanost v odvětví těžby uhlí a lignitu (koeficient 25 %);

iii)

zaměstnanost v odvětvích v regionech úrovně NUTS 2 zohledněných pro účely
bodu i) (koeficient 25 %);

iv)

produkce rašeliny (koeficient 0,95 %);

v)

produkce ropy z břidlic (koeficient 0,05 %);

b)

příděly vyplývající z použití písmene a) jsou upraveny tak, aby se zajistilo, že žádný
členský stát neobdrží částku přesahující 2 miliardy EUR. Částky přesahující 2
miliardy EUR na členský stát se přerozdělí úměrně k přídělům všech ostatních
členských států. Podíly členských států jsou odpovídajícím způsobem přepočítány;

c)

podíly členských států vyplývající z použití písmene b) jsou upraveny negativně nebo
pozitivně o koeficient ve výši 1,5násobku rozdílu, o který je HND na obyvatele
daného členského státu (měřený paritou kupní síly) za období 2015–2017 vyšší nebo
nižší než průměrný HND na obyvatele členských států EU-27 (průměr vyjádřený jako
100 %).

Tato úprava se neuplatní na členské státy, jejichž příděl byl omezen v souladu s písmenem b);
d)

příděly vyplývající z použití písmene c) jsou upraveny tak, aby se zajistilo, že konečný
příděl z FST povede k intenzitě podpory na obyvatele (měřeno na základě celkového
počtu obyvatel členského státu) ve výši nejméně 6 EUR po celé období.
Částky k zajištění minimální intenzity podpory jsou odečteny úměrně od přídělů všech
ostatních členských států, s výjimkou těch, jejichž příděl byl omezen v souladu s
písmenem b).

Příděl z Fondu pro spravedlivou transformaci doplňuje příděly vyplývající z bodů 1 až 16
přílohy XXII [návrhu nového nařízení o společných ustanoveních] a není zahrnut do základu
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje
evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).
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pro přidělování, na který se použijí body 10 až 15 přílohy XXII [návrhu nového nařízení o
společných ustanoveních].
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PŘÍLOHA II
ŠABLONA ÚZEMNÍCH PLÁNŮ SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE
1. Nástin procesu transformace a určení nejvíce postižených území v členském státě
Textové pole [12 000]

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. a)
1.1 Nástin očekávaného procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku v souladu s
cíli vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a dalších stávajících plánů
transformace s harmonogramem pro ukončení nebo omezení činností, jako je těžba uhlí a
lignitu nebo výroba elektřiny z uhlí
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. b)
1.2 Určení území, u nichž se očekává, že budou nejvíce postižena, a odůvodnění této volby s
odpovídajícím odhadem hospodářských dopadů a dopadů na zaměstnanost na základě nástinu
v oddíle 1.1

2. Posouzení výzev spojených s transformací, pro každé z určených území
2.1 Posouzení hospodářského, sociálního a územního dopadu transformace na
klimaticky neutrální ekonomiku
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. c)
Textové pole [12 000]

Určení postižených hospodářských činností a průmyslových odvětví, přičemž je třeba
rozlišovat:
– hospodářská odvětví v útlumu, u nichž se očekává, že v souvislosti s transformací ukončí
nebo výrazně omezí své činnosti, včetně odpovídajícího harmonogramu,
– transformující se hospodářská odvětví, u nichž se očekává transformace jejich činností,
procesů a výstupů.
U obou odvětví:
– očekávané ztráty pracovních míst a potřeby rekvalifikace při zohlednění prognóz v oblasti
dovedností,
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– potenciál pro hospodářskou diverzifikaci a možnosti rozvoje.

2.2 Rozvojové potřeby a cíle do roku 2030 s ohledem na dosažení klimatické
neutrality
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. d)
Textové pole [6 000]

– rozvojové potřeby k řešení problémů spojených s transformací,
– cíle a výsledky, které se od provedení priority FST očekávají.
2.3 Soudržnost s ostatními národními, regionálními nebo územními strategiemi a
plány
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. e)
Textové pole [6 000]
– Strategie pro inteligentní specializaci,
– územní strategie uvedené v článku 23 nařízení (EU) [nové nařízení o společných
ustanoveních],
– další regionální nebo národní rozvojové plány.

2.4 Typ plánovaných operací
Textové pole [12 000]
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. g)
– typ plánovaných operací a jejich očekávaný přínos ke zmírnění dopadu transformace na
klimatickou neutralitu
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. h)
Vyplnit pouze v případě, pokud jsou podporovány produktivní investice do jiných než malých
a středních podniků:
– vyčerpávající seznam těchto operací a podniků a u všech z nich odůvodnění nezbytnosti této
podpory prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že očekávané ztráty pracovních
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míst by překročily očekávaný počet pracovních míst vytvořených bez investic

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. i)
Vyplnit pouze v případě, že jsou podporovány investice k dosažení snížení emisí skleníkových
plynů z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES:
– vyčerpávající seznam operací, které mají být podpořeny, a odůvodnění, že přispějí k
transformaci na klimaticky neutrální ekonomiku a povedou k podstatnému snížení emisí
skleníkových plynů nad rámec příslušných referenčních hodnot používaných pro přidělování
bezplatných povolenek podle směrnice 2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně významného
počtu pracovních míst

Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. j)
– synergie a doplňkovost plánovaných operací s dalšími programy v rámci cíle Investice pro
zaměstnanost a růst (podpora procesu transformace), dalšími finančními nástroji (fond Unie
pro modernizaci obchodu s emisemi) a dalšími pilíři mechanismu pro spravedlivou
transformaci (zvláštní režim v rámci programu InvestEU a úvěrový nástroj pro veřejný sektor
zřízený s Evropskou investiční bankou) na pokrytí zjištěných investičních potřeb

2.5 Ukazatele výstupů nebo výsledků pro jednotlivé programy
Odkaz: čl. 8 odst. 1
Vyplnit pouze v případě, že se počítá s ukazateli pro jednotlivé programy:
– odůvodnění nezbytnosti ukazatelů výstupů nebo výsledků pro jednotlivé programy na
základě typů plánovaných operací
Tabulka 1. Ukazatele výstupů
Specifický cíl

ID [5]

Měrná jednotka

Ukazatel [255]

Milník (2024)

Cíl (2029)

Tabulka 2. Ukazatele výsledků
Specifický
cíl
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ID
[5]

Ukazatel
[255]

Měrná
jednotka

Základní
nebo
referenční
hodnota

5

Referenční
rok

Cíl (2029)

Zdroj
údajů
[200]

Poznámky
[200]

CS

3. Řídicí mechanismus
Odkaz: čl. 7 odst. 2 písm. f)
Textové pole [5 000]

3.1 Partnerství
– Způsob zapojení partnerů do přípravy, provádění, sledování a hodnocení územních plánů
spravedlivé transformace,
– výsledky veřejné konzultace.
3.2 Sledování a hodnocení
– Plánovaná opatření pro sledování a hodnocení, včetně ukazatelů pro měření schopnosti
plánu dosáhnout jeho cílů
3.3 Subjekt(y) koordinace a sledování
Subjekt nebo subjekty odpovědné za koordinaci a sledování provádění plánu a jejich úkoly
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PŘÍLOHA III
SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ REGIONÁLNÍ POLITIKY („RCO“) A SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSLEDKŮ REGIONÁLNÍ
POLITIKY („RCR“) PRO FOND PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI2
Výstupy

Výsledky

RCO01 – podporované podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední,
velké podniky)
RCO 02 – podniky podporované granty
RCO 03 – podniky podporované finančními nástroji
RCO 04 – podniky s nefinanční podporou
RCO 05 – podporované začínající podniky
RCO 10 – podniky spolupracující s výzkumnými institucemi
RCO 120 – podniky podporované s cílem dosáhnout snížení emisí
skleníkových plynů z činností uvedených v příloze I směrnice
2003/87/ES

RCR 11 – uživatelé nových veřejných digitálních služeb a aplikací
RCR 12 – uživatelé nových digitálních produktů, služeb a aplikací
vyvinutých podniky

RCO 13 – digitální služby a produkty vyvinuté pro podniky
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RCR01 – pracovní místa vytvořená v podporovaných subjektech
RCR 02 – soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z
veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)
RCR 03 – malé a střední podniky zavádějící inovace produktů nebo
procesů
RCR 04 – malé a střední podniky zavádějící marketingové nebo
organizační inovace
RCR 05 – malé a střední podniky provádějící vnitropodnikové
inovace
RCR 06 – patentové přihlášky předložené Evropskému patentovému
úřadu
RCR 29 – odhadované emise skleníkových plynů z činností
uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES v podporovaných
podnicích

Kvůli přehlednosti jsou ukazatele seskupeny tak, aby umožňovaly snadnější porovnání s ukazateli zahrnutými v jiných nařízeních politiky soudržnosti pro jednotlivé fondy.
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RCR 17 – tři roky staré podniky přežívající na trhu
RCR 18 – malé a střední podniky využívající služeb inkubátoru rok
po jeho vytvoření

RCO 15 – vytvořená kapacita pro inkubace

RCR 97 – podporovaná učňovská příprava v malých a středních
podnicích
RCR 98 – pracovníci malých a středních podniků, kteří dokončili
další odborné vzdělávání a přípravu (podle druhu dovednosti:
technické, řídicí, podnikatelské, zelené nebo jiné dovednosti)
RCR 31 – celkové množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů
(z toho: elektřina, teplo)
RCR 32 – energie z obnovitelných zdrojů: kapacita připojená k síti
(provozní)

RCO 101 – malé a střední podniky investující do rozvoje dovedností

RCO 22 – zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných
zdrojů (z toho: elektřina, teplo)
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RCO 34 – zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu

RCR 46 – počet obyvatel, kteří využívají zařízení na recyklaci
odpadu a systémy pro nakládání s drobným odpadem
RCR 47 – recyklovaný odpad
RCR 48 – recyklovaný odpad používaný jako surovina
RCR 49 – využitý odpad

RCO 38 – plocha podporované rekultivované půdy
RCO 39 – instalované systémy pro monitorování znečištění ovzduší

RCR 50 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření pro kvalitu
ovzduší
RCR 52 – rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení,
ekonomické nebo komunitní činnosti
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pro účastníky3,4:
RCO 200 – nezaměstnané, včetně dlouhodobě nezaměstnaných,
RCO 201 – dlouhodobě nezaměstnané,

pro účastníky6:

RCO 202 – neaktivní,

RCR 200 –účastníci, kteří začali hledat zaměstnání po ukončení své
účasti,

RCO 203 – zaměstnané, včetně osob samostatně výdělečně činných,
RCO 204 – mladší 30 let,

RCR 201 – účastníci v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy po
ukončení své účasti,

RCO 205 – starší 54 let,

RCO 206 – s ukončeným nižším sekundárním vzděláním nebo ještě RCR 202 – účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti,
nižším vzděláním (ISCED 0–2),
RCR 203 – účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob
RCO 207 – s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo samostatně výdělečně činných.
postsekundárním (ISCED 4) vzděláním,
RCO 208 – s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8),
RCO 209 – celkový počet účastníků5

3

Vykazují se všechny ukazatele výstupů a výsledků týkající se účastníků.
Veškeré osobní údaje musí být rozlišeny podle pohlaví (mužské/ženské – nebinární). Pokud některé výsledky nejsou možné, údaje týkající se těchto ukazatelů výsledků se nemusí
shromažďovat ani vykazovat. Při shromažďování údajů z rejstříků nemusí členské státy dodržovat společně dohodnuté definice a mohou využívat vnitrostátní definice.
5
Vypočítá se automaticky na základě společných ukazatelů výstupů souvisejících s postavením v zaměstnání.
6
Veškeré osobní údaje musí být rozlišeny podle pohlaví. Pokud některé výsledky nejsou možné, údaje týkající se těchto ukazatelů výsledků se nemusí shromažďovat ani vykazovat. Při
shromažďování údajů z rejstříků nemusí členské státy dodržovat společně dohodnuté definice a mohou využívat vnitrostátní definice.
4

CS

9

CS

