JUST TRANSITION FUND
Stav vyjednávání v EU k 09.12.2020
O.Knotek

Časová osa


02/2020

návrh Evropské Komise



06/2020

pozice Rady EU



07/2020

pozice výborů Evropského parlamentu



09/2020

pozice pláne Evropského Parlamentu



10/2020

jednání na technické úrovni mezi EP a REU



9.11.2020 první politický trialog



24.11.2020 druhý politický trialog



9.12.2020 třetí politický trialog



01/2021

potvrzení výstupů trialogu ??

Souvislosti
KLIMATICKÉ AMBICE

Klimatický zákon

Udržitelnost finančních toků a spotřebního chování
(taxonomie, ecolabeling, …, …)

Revize energetické legislativy

…
KOMPENZAČNÍ a REALIZAČNÍ NÁSTROJE

JTM (JTF, PrSL, PbSL)

FOND OBNOVY

ESIF

…
Trend významné části EP:

Maximální klimatické ambice

Maximální implementace zelené ideologie do
kompenzačních a realizačních nástrojů

Nízká znalost situace nejvíce zatížených regionů
 Riziko – nekompatibility nástrojů s potřebami
regionů

„DAMAGE CONTROL“ konstelace v JTF






Hlavní výbor EP REGI


Hlavní zpravodaj M.Kefalogianis (EPP) – dotčený ČS



Zpravodaj O.Knotek (RENEW) – dotčený ČS



Zpravodaj R.Fitto (ECR) – dotčený ČS

Výbor EP ENVI – stanovisko


Hlavní zpravodaj A.Vondra (ECR) – dotčený ČS



Zpravodajka K.Konečná (GUE)

Výbor EP ECON – stanovisko




Zpravodaj O.Kovařík (RENEW) – dotčený ČS

Výbor EP ITRE – stanovisko


Hlavní zpravodaj J.Buzek (EPP)– dotčený ČS



Podpora SZ ČR při EU (E.Srnová, J.Král, J.Zajíček)



Spolupráce s dotčenými kraji (KVK, ÚK, MSK)



Spolupráce s MMR, MPO a MŽP

JTF – struktura a rozpočet
Struktura

Rozpočet a zdroje

 čl.1 Oblast působnosti



 čl.2 Specifický cíl JTF

17,5 MLD EUR EU27
 1,493 MLD EUR CZ

 čl.3 Rozpočet a geografická působnost



 čl.4 Podporované aktivity

Zdroje:



VFR - Rozpočet EU 21 -27
7,5 mld EUR EU 27
 640 mil EUR CZ
 závazky do 31.12.2027
 platby do 31.12.2029

 čl.5 Vyloučené aktivity



 čl.6 Programování
 čl.7 Územní plán spravedlivé

transformace
 čl.8 Indikátory
 čl.9 Finanční korekce



Fond obnovy 21 – 23
10 mld EUR EU 27
 853 mil EUR CZ
 závazky do 31.12.2023
 platby do 31.12.2026


čl.3 Rozpočet a geografická působnost



Obsahuje jedny z nejvíce citlivých aspektů – ponechán na konečná jednání v trialozích

Rozpočet tvořen MFF + NGEU (závazky do 2023!)
17,5 mld EUR7,5 mld EUR MFF + 10 mld EUR (NGEU)
Green rewarding Mechanism (v jednání)


18% rozpočtu JTF bonus pro ČS, které nejvíce sníží emise



Úbytek emisí / HNP - není jasno, jestli se jedná o skutečné snížení, nebo jen závazek

Speciální alokace pro Outermost regions a ostrovy (v jednání)


1 +1 % - tedy 2 % rozpoctu JTF

Climate conditionality (v jednání)


Národní alokace JTF bude krácena o 50% pokud se stát nezaváže k „národnímu cíli“ klimatické neutrality do
2050

čl.4 Podporované aktivity
POTVRZENO V PRVNÍM TRIALOGU


Produktivní investice pro MSP, start- upy, cíl hospodářská diversifikace a modernizace



Tvorba nových firem, byznys inkubátorů, poradenských firem



Udržitelný cestovní ruch



Investice do výzkumu a inovací včetně univerzit a veřejných výzkumných institucí



Investice do OZE a energetické účinnosti, včetně za účelem snížení energetické chudoby



Investice do chytré a místní mobility, včetně účelu dekarbonizace lokální dopravy a její infrastruktury



Investice do digitalizace, digitálních inovací a konektivity



Investice do regenerace a dekontaminace brownfieldů, inv. k opětovnému použití, obnova půdy + zelená
infrastruktura



Přeškolení a zvýšení kvalifikace zaměstnanců, pomoc s hledáním zaměstnání (včetně důrazu na ženy a invalidy)



Jiné aktivity z oblasti vzdělání a sociální inkluze (i infrastruktura včetně dětská péče, péče o staré, školící
střediska)



Je možné podpořit i velké podniky za určitých podmínek (investice v souladu s klimatickými cíli 2050, podporuje
pracovní místa)



Podniky v režimu ETS pokud to přispěje ke klimatickým cílům



Technická pomoc

čl.4 Podporované aktivity
V JEDNÁNÍ


Investice do rozvoje čistých technologií, dostupné čisté energie, energy storage – potvrzeno 2. trialog



Nízkoemisní dálkové vytápění (bude řešené až v poslední fázi při jednání o investicíchtechnologiích na zemní plyn)



Investice do cirkulární ekonomiky, prevence tvorby odpadů (debata vrácena na technickou úroveň kvůli spalování
odpadů) – potvrzeno v druhém trialogu



Investice v oblasti kultury a hmotného a nehmotného hornického kulturního dědictví (debata zda-li jen hornické
dědictví, nebo kultura v širším slova smyslu) – poztvrzeno 2. trialog

čl.5 Vyloučené aktivity
Potvrzeno v prvním trialogu


Odstavení, nebo výstavba jaderných elektráren



Výroba, zpracování tabáku



Podniky v obtížích s výjimkou investic pro snížení
nákladů na energii, dle de minimis a state aid

V jednání


Investice do NUTS2, kde by měl být otevřen nový/uzavřený uhelný, rašelinový, břidlicový důl



Investice do produkce, zpracování dopravy a spalování fosilních paliv s výjimkou investic do
přechodových technologií na zemní plyn



Investice do velkých firem pokud povedou k přesunu pracovních míst (bude potvrzeno jako vyloučená aktivita)

čl.6 Programování


Podporujé se oblasti kde leží dotčená území



OP musí být v souladu s NEKP



OP v souladu s klimatickými cíli 2030, 2050 a evropským pilířem sociálních práv (k jednání)



Dobrovolné příspěvky z ERDF a ESF+v maximální výši 3 násobku



Podíl JTF až 85% nákladů – řešeno CPR – dle typu regionu pro CZ uhelné regiony 85%

čl.7 Územní plán spravedlivé transformace


PSÚT připraven dle principů partnerství s nižšími celky, za asistence EIB



Popis přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice, cíle 2030/2050 a NEKP



Zhodnocení úskalí, a dopadů přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice



Zhodnocení souladu PÚST s relevantními národními, regionálními strategiemi



Při podpoře velkých podniků, či podniků v ETS (indikativní) seznam firem a projektů



Vyznačit sektory podpory z 2. a 3. pilíře JTM

Děkuji za pozornost

