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Shrnutí
Celosvětové úsilí ke zmírnění dopadu klimatických změn a k udržitelnému rozvoji získalo jasnější
obrysy na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992 a následným
Kjótským protokolem (1997) a Pařížskou dohodou (2015). K prvnímu konkrétnímu závazku EU,
snížení emisí skleníkových plynů o 8 % oproti roku 1990 do roku 2012, došlo v rámci výše
zmíněného Kjótského protokolu. Dle povinnosti všech zemí určit své vnitrostátně stanovené
příspěvky, jak bylo později stanoveno Pařížskou dohodou, pak definovala EU jako svůj cíl snížení
emisí skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990 do roku 2030.
Paralelně s celosvětovými opatřeními v boji proti změnám klimatu pracovaly instituce a členské
státy Evropské unie na vlastních, ambicióznějších závazcích a na vytvoření příslušných opatření.
Zpočátku se jednalo především o Klimaticko-energetický balíček 2020, Klimaticko-energetický
rámec 2030 (v rámci kterého byl také uveden již zmíněný vnitrostátně stanovený příspěvek s cílem
snížení emisí o 40 %) a návrh Evropské komise o energetické unii. Od roku 2005 navíc v EU funguje
systém pro obchodování s emisemi. V roce 2019 představila EU komplexní Zelenou dohodu
pro Evropu, jíž definovala plány ve všech hospodářských oblastech, tak aby do roku 2050 dosáhla
neutrální bilance emisí skleníkových plynů. Do těchto plánů zahrnula i rozsáhlé investice do zelené
ekonomiky. V rámci Zelené dohody jsou postupně, podle předem daného harmonogramu,
představovány strategie a iniciativy, které jsou již cíleně zaměřeny na konkrétní oblasti
hospodářství a na programy financování. Jedním z těchto plánů je již projednávaný Evropský právní
rámec pro klima, ve kterém má být do právní úpravy zakotven nově stanovený cíl Unie snížit emise
skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990 do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku
2050. K těmto cílům má přispět například jednotný klasifikační systém, tzv. taxonomie, který
stanovuje jednotná kritéria pro identifikaci environmentálně udržitelných ekonomických činností,
jež mají motivovat podniky a investory ke směřování k environmentálně udržitelným investicím.
Vzhledem ke svému aktivnímu přístupu a ambiciózním závazkům se EU stává globálním lídrem
v oblasti boje proti klimatickým změnám a úsilí o udržitelný rozvoj.
V lednu 2021 představila Rada EU pro zahraniční věci (FAC) závěry „Diplomatická činnost v oblasti
klimatu a energetiky – realizace vnějšího rozměru Zelené dohody pro Evropu“. Závěry obsahují pět
stěžejních oblastí, na které se má EU v následujícím období zaměřit: oblast závazků v rámci
mezinárodních dohod, oblast stability a bezpečnosti, oblast financování a taxonomie, oblast
celosvětové transformace energetiky a oblast diplomatické činnosti. Podle těchto Závěrů má být
Evropská unie i nadále globálním lídrem v boji proti klimatickým změnám a z této pozice má těžit
při prosazování klimatické akce a energetické transformace jako společného cíle mezinárodní
agendy v roce 2021. Jedním z významných kroků, které Unie v této souvislosti plánuje, je vznik
mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a tlak na mezinárodní společenství, aby došlo
k reformě Světové obchodní organizace, tak aby mezinárodní obchodní právo reflektovalo
problematiku boje proti změnám klimatu. Unie rovněž staví do popředí potřebu mezinárodních
financí pro podporu zemí a komunit, které jsou obzvláště zranitelné vůči změnám klimatu, a také
důležitost vzniku nových finančních zdrojů.
Tento text shrnuje hlavní body nové klimatické a energetické diplomacie EU v kontextu klíčových
momentů mezinárodní spolupráce a již existujících strategií a iniciativ EU v oblasti boje proti
změnám klimatu a úsilí o udržitelný rozvoj. Na konci textu jsou pak nastíněny kroky k další akci
v oblasti klimatické a energetické diplomacie EU.
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Úvod
Klimatické změny jsou již mnoho let exponovaným tématem na mezinárodní úrovni. V prohlášení
Konference OSN o životním prostředí člověka z roku 1972 (tzv. Stockholmská deklarace) byly
stanoveny základní principy mezinárodního úsilí směřujícího ke zlepšení životního prostředí, když
bylo mimo jiné právo na kvalitní životní prostředí uznáno jako jedno ze základních lidských práv,
byla zdůrazněna nutnost ochrany přírodních zdrojů pro dobro budoucích generací a bylo
stanoveno, že činnost na území jednoho státu nesmí narušovat životní prostředí za jeho
hranicemi.1 Od roku 1992, kdy byla přijata Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, lze již hovořit
o koordinovaném globálním postupu ke snížení dopadů klimatických změn způsobených
vzájemným působením lidské činnosti a klimatického systému, a to především stabilizací
koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na určité úrovni. Evropská unie se od počátku aktivně
zapojila do společné akce a v průběhu let si vytyčovala ambicióznější cíle, než jak byly definovány
navazujícími mezinárodními dohodami – Kjótským protokolem a Pařížskou dohodou. Avšak
vzhledem k faktu, že se v současnosti EU podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů jen
v řádu jednotek procent, shodli se zástupci členských zemí na tom, že je potřeba systematicky a
cíleně rozšířit pole působnosti i za hranice EU. Dle závěrů Rady EU pro zahraniční věci (FAC) z ledna
2021 tak chce být EU globálním lídrem v boji proti klimatickým změnám a v úsilí k zajištění
udržitelného rozvoje a má ambici inspirovat a pohnout ostatní země k potřebným opatřením.
1

Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972.
A/CONF.48/14/Rev.1. United Nations publication, 1973 [online] [cit. 2021-02-09]. Dostupné z: http://www.undocuments.net/aconf48-14r1.pdf.
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Tento text shrnuje závěry Rady EU pro zahraniční věci (FAC) a poskytuje kontext klimatické politiky
jak na celosvětové úrovni, tak na úrovni EU v podobě přehledu klíčových mezinárodních smluv
a vybraných evropských strategií a iniciativ. Na konci textu jsou pak nastíněny kroky k další akci
v oblasti klimatické a energetické diplomacie EU.

Kontext na celosvětové úrovni
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
Rámcová úmluva o změně klimatu (dále jen „Úmluva“) byla přijata na Konferenci OSN o životním
prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992 a vstoupila v platnost v březnu 1993. Ke vzniku
úmluvy přispěl Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) se svou první hodnoticí zprávou.2
Úmluva má v současné době 197 smluvních stran. Je založena na čtyřech hlavních principech:
principu mezigenerační spravedlnosti, principu společné, ale diferencované odpovědnosti,
principu potřeby chránit zejména ty části planety, které jsou více náchylné na negativní dopady
změn klimatického systému, a principu tzv. předběžné opatrnosti.3 Cílem Úmluvy je dosáhnout
stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by umožnila předejít
nebezpečným důsledkům vzájemného působení lidstva a klimatického systému v takovém
časovém období, které umožní ekosystémům, aby se přirozenou cestou přizpůsobily změně
klimatu, aniž by byla ohrožena produkce potravin, a zároveň umožní hospodářskému rozvoji,
aby mohl pokračovat udržitelným způsobem. Úmluva zřizuje konferenci smluvních stran, která má
pravidelně přezkoumávat provádění Úmluvy a souvisejících právních dokumentů a činit
rozhodnutí, která jsou nezbytná pro účinné provádění Úmluvy. Úmluva také definuje
mechanismus pro poskytování finančních zdrojů v podobě grantů či úlev, včetně převodu
technologií. Smluvní strany se zavazují pravidelně aktualizovat a zveřejňovat národní inventury,
formulovat a uplatňovat národní, případně regionální programy s opatřeními ke zmírnění změny
klimatu, podporovat vývoj technologií a udržitelné hospodaření s místy propadu (tj. místy,
kde dochází k odstraňování skleníkových plynů z atmosféry) a rezervoáry skleníkových plynů
(tj. částmi klimatického systému, kde jsou skleníkové plyny ukládány), spolupracovat při přípravě
na adaptaci vůči dopadům změny klimatu, zohledňovat změnu klimatu v národních politikách,
spolupracovat na výzkumu a podporovat povědomí veřejnosti o změnách klimatu.4
Kjótský protokol
V roce 1997 byl přijat Kjótský protokol k Úmluvě (dále jen „Protokol“), ve kterém se hospodářsky
rozvinuté země (země Přílohy I Úmluvy) zavázaly do konce prvního kontrolního období
(2008 - 2012) snížit emise skleníkových plynů nejméně o 5 % ve srovnání se stavem v roce 1990.5
EU se jako celek zavázala ke snížení o 8 % (přehled závazků v rámci mezinárodních dohod a v rámci
2

Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) byl založen v roce 1988
z iniciativy Generálního shromáždění OSN ve spolupráci s Environmentálním programem spojených národů (UNEP) a
Světovou meteorologickou organizací (WMO). Sdružuje vědce celého světa, aby objektivně hodnotili problematiku
změny klimatu a jejích důsledků. Připravuje hodnoticí zprávy a dílčí speciální zprávy. V roce 2022 má být dokončena
Šestá hodnoticí zpráva. Panel IPCC byl spolu s tehdejším viceprezidentem USA Al Gorem oceněn v roce 2007
Nobelovou cenou míru. Více informací k dispozici na webových stránkách IPCC: https://www.ipcc.ch/
3
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu. Mzp.cz [online], [cit. 2020-02-03]. Dostupné z:
https://www.mzp.cz/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu
4
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.
Mzp.cz [online] 21/3/1994 [cit. 2021-02-03]. Dostupné z:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$FILE/OMV-cesky_umluva20081120.pdf
5
Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu. Mzp.cz [online], [cit. 2021-0203]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kjotsky_protokol/$FILE/OMV-cesky_protokol20081120.pdf
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EU jako celku viz Příloha 1). Pokračování Protokolu a jeho druhé kontrolní období (2013 – 2020)
byly přijaty dodatkem v prosinci 2012. V návaznosti na tzv. Klimaticko-energetický balíček EU
z roku 2009 (viz níže) se poté závazek EU a jejích členských zemí v rámci Protokolu zvýšil na 20 % do
roku 2020.6 Kjótský protokol představuje úplný a jednotný rámec pro omezení produkce
skleníkových plynů a s účelem plnění závazků i těmi státy, které nemají dostatek prostředků svůj
cíl splnit. Jedním z nástrojů k tomu určených je obchodování s emisemi. Obchodování
dle Kjótského protokolu bylo spuštěno v roce 2008, Evropská unie však zavedla vlastní systém
obchodování s emisními povolenkami (EU Emissions Trading System, EU ETS) již v roce 2005
(viz níže). K Protokolu se však nepřipojily Spojené státy, Kanada od něj odstoupila a některé země
včetně Ruska nevstoupily do druhého kontrolního období. Pro rozvojové země (včetně např. Číny)
navíc nebyl Protokol závazný.7
Pařížská dohoda
V roce 2015 byl Protokol nahrazen Pařížskou dohodou (dále jen „Dohoda“), která již určuje závazky
i pro rozvojové státy. Globálním závazkem je nově udržení nárůstu průměrné globální teploty
výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty
nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Všechny smluvní strany,
tedy včetně rozvojových států, mají určit své vnitrostátně stanovené příspěvky (nationally
determined contributions, NDC) ke globální reakci na změnu klimatu, které budou vedeny
ve veřejném registru. Tyto příspěvky se mají každých pět let obnovovat. Pařížská dohoda také
stanovuje globální adaptační cíl zahrnující zvyšování adaptační kapacity, posilování odolnosti
a snižování zranitelnosti vůči změně klimatu a udává povinnost rozvinutých států poskytovat
finanční prostředky rozvojovým státům na budování kapacit k provádění účinných klimatických
opatření, včetně mitigačních a adaptačních opatření. Dobrovolně mohou tato opatření finančně
podpořit i ostatní státy. Zavádí také rámec transparentnosti a systém globálního hodnocení stavu
plnění a provádění Pařížské dohody.8
Agenda 2030
Ve stejném roce byla na půdě OSN v New Yorku také vyhlášena Agenda 2030 (2030 Agenda
for Sustainable Development). Agenda stojí na třech pilířích (ekonomickém, sociálním
a environmentálním), které jsou vyrovnané, vzájemně provázané a nerozdělitelné. Agenda
definuje 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs), které vstoupily
v platnost 1. ledna 2016 a všechny členské státy (tedy jak ty vyspělé, tak ty rozvojové) je mají
naplnit do roku 2030.9 Zároveň je ustanoveno tzv. Politické fórum na vysoké úrovni (High-Level
Political Forum), v rámci kterého se každoročně setkají zástupci členských zemí OSN,
aby prezentovali a vyhodnotili pokrok při implementaci Agendy 2030. Pokrok v naplňování cílů lze
sledovat např. na webových stránkách SDG Index and Dashboards.10

6

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2éé3/30/ES. Publications.europa.eu
[online], 23/4/2009 {cit. 2021-02-03]. Dostupné z: http://publications.europa.eu/resource/cellar/574c0c59-59e24828-8160-95aff8f6f7ac.0002.04/DOC_1
7
Vývoj klimatické politiky v EU. Euroskop.cz [online], 12/12/2019 [cit. 2021-02-08]. Dostupné z:
https://www.euroskop.cz/9047/34180/clanek/vyvoj-klimaticke-politiky-v-eu/
8
Pařížská dohoda. Mzp.cz [online], [cit. 2021-02-04]. Dostupné z:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/parizska_dohoda/$FILE/OEOK-Cesky_preklad_dohody-20160419.pdf
9
Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development. Un.org [online], 21/10/2015 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z:
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
10
K dispozici na: https://sdgindex.org/
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Summit klimatických ambicí 2020
V listopadu 2020, tedy na páté výročí Pařížské dohody, kdy mělo dojít k prvnímu přezkumu
vnitrostátně stanovených příspěvků (NDC), měla v Glasgow proběhnout klimatická konference
smluvních stran COP26. Kvůli probíhající pandemii covid-19 však byla odložena na listopad 2021
a v prosinci 2020 tak alespoň pod hlavičkou OSN proběhl formou videokonference Summit
klimatických ambicí 2020 (Climate Ambition Summit 2020). Řada zemí se již zde vyslovila
pro zvýšení svých národních klimatických plánů, některé státy (včetně EU) ohlásily plány
na dosažení uhlíkové neutrality (tj. čistých nulových emisí), 12 dárcovských zemí oznámilo zvýšení
investic na podporu rozvojových zemí a představeny byly také globální a národní iniciativy
ke snížení dopadu klimatických změn. Zástupci zemí a organizací potvrdili směřování ke klimatické
konferenci COP26 a především vydali jasný signál, že „Pařížská dohoda je více nežli dříve
kompasem pro mezinárodní akci“.11 I přes probíhající pandemii covidu-19, která odvrátila
pozornost vlád od jiných problematických oblastí jejich politik, projevili zástupci zemí a organizací
odhodlání ke zvýšenému úsilí v boji proti klimatickým změnám s tím, že vnitrostátně stanovené
příspěvky definované jednotlivými zeměmi na základě Pařížské dohody jsou pevným výchozím
i orientačním bodem pro ambicióznější cíle.
Klimatický adaptační summit
V lednu 2021 pak proběhl Klimatický adaptační summit (Climate Adaptation Summit) pořádaný
nizozemskou vládou, kterého se zúčastnili zástupci OSN, světoví lídři, ministři, zástupci
mezinárodních organizací, vědci, zástupci soukromého sektoru a občanské společnosti a další,
aby sdíleli vědomosti a urychlili realizaci agendy směřující k budoucnosti odolné vůči klimatickým
změnám v roce 2030. Byly zde představeny nové programy a iniciativy nebo nové cíle již stávajících
programů. EU zde například oznámila příspěvek 10 milionů eur do programu Klimatických rizik
a systému včasného varování (Climate Risk & Early Warning Systems, CREWS) jako součást
100 milionů eur pro nové fondy na snižování rizika katastrof v Africe, oblasti Karibiku a zemí
Pacifiku.12
Tabulka: Přehled závazků a klíčových opatření v rámci mezinárodních summitů a dohod
Mezinárodní summity a dohody
UNFCCC (1992)
Kjótský protokol (1997)

Pařížská dohoda (2015)

11

Závazky a klíčová opatření
- národní inventury
- snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 5 % oproti
roku 1990 do roku 2012 (EU se zavázala snížit emise o 8 %)
- závazné pouze pro země Přílohy 1 Úmluvy
- udržení nárůstu globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C
oproti hodnotám před průmyslovou revolucí
- úsilí o další omezení nárůstu teploty na hranici 1,5 °C
oproti hodnotám před průmyslovou revolucí
- vnitrostátně stanovené příspěvky (prvním vnitrostátně
stanoveným příspěvkem EU bylo 40 % snížení emisí
skleníkových plynů oproti roku 1990 do roku 2030)
- globální adaptační cíl
- závazné i pro rozvojové státy

(Pracovní překlad autorky) Climate Ambition Summit 2020. Summit shows new surge in action and ambition on
road to Glasgow Climate Conference. Un.org [online], 12/12/2020 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z:
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/climate-ambition-summit-release.pdf
12
ANNEX Decade of action launched at Climate Adaptation Summit 2021. Cas2021.com [online], 26/1/2021 [cit. 202102-05]. Dostupné z: https://www.cas2021.com/press/documents/media-articles/2021/01/26/cas-2021-wrap-up
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Závazky a klíčová opatření
- 17 cílů udržitelného rozvoje (splnit do roku 2030)
- jednostranné zvýšení ambicí ze strany jednotlivých zemí

Zdroj: vlastní zpracování

Kontext na evropské úrovni
Páteří klimatické politiky Evropské unie byl dlouhou dobu tzv. Klimaticko-energetický balíček 2020
z roku 2009, který stanovil cíle „20-20-20“ – snížit emise skleníkových plynů v EU o 20 %
pod úroveň roku 1990, zlepšit energetickou účinnost EU o 20 % a získávat 20 % energie v EU
z obnovitelných zdrojů.13 Jak ukazuje graf níže, cíl snížení emisí skleníkových plynů byl naplněn
s předstihem.
Graf: Emise skleníkových plynů v celé EU (1990 – 2018)

Zdroj: Eurostat14

V roce 2014 přijala nové cíle a opatření v rámci tzv. Klimaticko-energetického rámce 2030. Jednalo
se zejména o závazek ke snížení emisí skleníkových plynů o nejméně 40 % oproti roku 1990 (tento
závazek byl také definován jako vnitrostátně stanovený příspěvek v rámci Pařížské dohody),
zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 27 % a zlepšení energetické
účinnosti o 27 %. Dále byla potvrzena reforma systému obchodování s emisemi a cíle týkající se
propojení elektrických rozvodných sítí a snížení energetické závislosti EU.15 V březnu 2015 přijala
Rada návrh Evropské komise o energetické unii, který má za cíl dokončit vytváření jednotného trhu
13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:
20 a 20 do roku 2020 – Změna klimatu je pro Evropu příležitostí. KOM(2008) 30 v konečném znění. Eur-lex.europa.eu
[online], 23/1/2008 [cit. 2021-02-16]. Dostupné z:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0030&from=EN
14
Greenhouse gas emissions, base year 1990. Ec.europa.eu [online], 8/2/2021 [cit. 2021-04-01]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_30/default/line?lang=en
15
Evropská rada (23. a 24. října 2014) – závěry. Data.consilium.europa.eu [online], 24/10/2014 [cit. 2021-02-16].
Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/cs/pdf
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s energií a provést patřičné reformy. Rada také potvrdila podporu silné koordinované akce skrze
klimatickou diplomacii EU potřebnou pro úspěšný výsledek klimatického summitu v Paříži
v prosinci stejného roku.16 V rámci iniciativy energetické unie pak byly v průběhu let schvalovány
jednotlivé balíčky opatření a EU vyhodnocovala dílčí pokroky a zvyšovala ambicióznost svých cílů
(např. cíl z roku 2018 pokrytí 32 % spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické
účinnosti o 32,5 % do roku 2030).17
Systém EU pro obchodování s emisemi
V roce 2005 byl představen systém EU18 pro obchodování s emisemi (EU Emissions Trading
System, dále jen „EU ETS“), v tu dobu první mezinárodní systém obchodování s emisemi19. Obecně
se vztahuje na odvětví těžkého průmyslu a výrobu elektrické energie (tzv. stacionární zařízení)
a na oblast letectví. Je založen na zásadě, že „znečišťovatel platí“ a na principu „cap and trade“.20
Pro každý rok je stanoven strop, kterým je určeno maximální množství skleníkových plynů, které
smí být vyloučeno do ovzduší provozovateli zapojenými do EU ETS.21 V rámci tohoto stropu
provozovatelé zakoupí (nebo bezplatně obdrží22) emisní povolenky podle toho, jaké množství
emisí vyloučí během tohoto roku do ovzduší. Jedna emisní povolenka se rovná jedné tuně
vyloučeného CO2 nebo jedné tuně CO2ekv. Pokud provozovatelé potřebují získat více povolenek,
než kolik zakoupili (a obráceně), draží je v aukci či obchodují s ostatními provozovateli. Strop se
pozvolna snižuje (aktuálně o 2,2 % ročně), tak aby se snižovaly i celkové emise v rámci EU. EU ETS
přispívá více než 75 % do mezinárodního obchodu s uhlíkem a pokrývá okolo 40 % emisí
skleníkových plynů v EU.23 Od jeho vzniku do roku 2019 se emise provozovatelů v rámci EU ETS
snížily o cca 35 %.24 Po útlumu ekonomické činnosti způsobeném celosvětovou ekonomickou krizí
došlo v roce 2009 k převisu počtu emisních povolenek a tím ke snížení jejich cen. Tato situace
nebyla dostatečně motivační pro provozovatele, aby pokračovali ve snižování vypouštěných emisí,
a tak Komise přikročila k postupnému odložení dražeb 900 milionů povolenek o deset let. V roce
2019 pak byla vytvořena tržní stabilizační rezerva (Market Stability Reserve, MSR), jejímž cílem je
korigovat množství povolenek na trhu, a výše zmíněných 900 milionů povolenek bylo, místo
16

European Council meeting 19 and 20 March 2015 – Conclusions. Consilium.europa.eu [online], 20/3/2015 [cit.
2021-02-16]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/21888/european-council-conclusions-19-20march-2015-en.pdf
17
Přehled balíčků a opatření je k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/energy-union/
18
Kromě EU je tento systém platný i na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku, a po odchodu Spojeného království z EU
je zapojeno také Severní Irsko. Od roku 2020 je navíc k systému EU ETS připojen švýcarský systém ETS.
19
Do systému EU ETS jsou zahrnuty emise oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusného (N2O) a perfluorouhlovodíků (PFC).
20
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice
2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových
technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814. Úřední věstník Evropské unie. L 76/3. Eur.lex.europa.eu [online], 19/3/2018
[cit. 2021-04-01]. Dostupné z:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN
21
Tento strop byl v prvních dvou fázích EU ETS určován jednotlivými členskými státy. Od třetí fáze (2013 – 2020) se již
strop určuje pro celou EU.
22
Aby se předešlo riziku úniku uhlíku, tedy přesunutí části svých aktivit provozovatelem do třetích zemí, kde průmysl
nepodléhá srovnatelným uhlíkovým omezením, je část emisních povolenek v odvětví průmyslu přidělována bezplatně.
V období 2013 – 2020 to bylo cca 43 % povolenek. Zároveň má alokace bezplatných povolenek motivovat
provozovatele k dekarbonizaci tím, že se pro přidělování povolenek uplatňují referenční hodnoty stanovené
na základě výsledků nejlepších provozovatelů v daném odvětví, a tím motivovat ta méně efektivní zařízení
k modernizaci. Pro různá odvětví platí různé podmínky alokace povolenek. Více informací k dispozici na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN a na
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/emissions-trading-system-18-2020/cs/#A8
23
EU Emissions Trading System (EU ETS). Ec.europa.eu [online], [cit. 2021-04-01]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_cs#tab-0-0
24
Tamtéž.
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vpuštění na trh, vloženo do této rezervy. Povolenky, které nejsou alokovány, jsou rovněž přesunuty
do rezervy. Zavedení tržní stabilizační rezervy tak vedlo ke snížení množství povolenek na trhu
a zvýšení cen povolenek. Od roku 2012 do 30. června 2020 dosáhly celkové příjmy z dražeb více
než 57 miliard eur.25 Alespoň 50 % příjmů z dražeb má jít na účely spojené s klimatickou
a energetickou politikou a na financování opatření v oblasti klimatu ve zranitelných třetích zemích,
např. prostřednictvím Zeleného klimatického fondu UNFCCC. V letech 2013 – 2019 bylo takto
využito cca 78 % příjmů.26 Členské státy mají každoroční povinnost podávat zprávu o množství
a využití získaných příjmů a tyto údaje jsou posléze zveřejňovány Komisí ve Zprávách o fungování
evropského trhu s uhlíkem27.
Zelená dohoda pro Evropu
Zelená dohoda pro Evropu, představená Evropskou komisí v prosinci 2019, je nový komplexní
soubor plánů pro všechna hospodářská odvětví, jejichž cílem je „transformovat EU na spravedlivou
a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající
zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a ve které bude
hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů“.28 Vzhledem k ambicióznosti plánů bude zapotřebí
uskutečnit významné investice, konkrétně 260 miliard eur dodatečných ročních investic do roku
2030, tj. přibližně 1,5 % HDP roku 2018.29 Tento tok investic bude muset být dlouhodobě udržitelný
a bude vyžadovat mobilizaci jak veřejného, tak soukromého sektoru. Komise navrhla nové toky
příjmů („vlastní zdroje“; založené např. na nerecyklovaném odpadu z plastových obalů) a zahrnutí
20 % příjmů z dražeb v EU ETS do druhého toku příjmů do rozpočtu EU. Komise se zavazuje
k navržení Mechanismu pro spravedlivou transformaci a Fondu pro spravedlivou transformaci
(viz níže), aby transformace probíhala spravedlivým a inkluzivním způsobem. K dosažení
vytyčeného cíle by měly vést všechny činnosti a politiky EU. Ve své vnější činnosti bude EU rozvíjet
„‚diplomacii v rámci Zelené dohody‘ zaměřenou na přesvědčování a podporu druhých k tomu,
aby na sebe vzali svůj podíl při podpoře udržitelnějšího rozvoje“30, bude zajišťovat, aby Pařížská
dohoda zůstala nepostradatelným rámcem pro boj proti změně klimatu, bude posilovat spolupráci
s ekonomikami G20, klást důraz na podporu svých nejbližších sousedů (jižní sousedství, západní
Balkán, Východní partnerství) a připravovat komplexní strategii pro Afriku. Jako největší jednotný
trh na světě může EU stanovit normy, které se použijí na globální úrovni.31 Zelená dohoda
se tak stává rámcem pro budoucí konkrétní iniciativy v rámci Unie, ze kterých má do budoucna
vycházet klimatická diplomacie EU. Jako příklady konkrétních plánů a iniciativ, které jsou postupně
představovány v rámci Zelené dohody pro Evropu, zde uvádíme Investiční plán pro udržitelnou
Evropu, Evropský právní rámec pro klima a Evropský klimatický pakt. Celkový plán klíčových
opatření je k dispozici v Příloze.

25

Auctioning. Ec.europa.eu [online], [cit. 2021-04-01]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en
26
Tamtéž.
27
Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem z roku 2020 k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0740&from=EN
28
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů: Zelená dohoda pro Evropu, s. 2. COM(2019) 640 final. Eur-lex.europa.eu [online], 11/12/2019 [cit.
2021-02-04]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
29
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů: Zelená dohoda pro Evropu. COM(2019) 640 final. Eur-lex.europa.eu [online], 11/12/2019 [cit. 202102-04]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
30
Tamtéž, s. 20.
31
Tamtéž.
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Investiční plán pro udržitelnou Evropu
V lednu 2020 představila Komise Investiční plán pro udržitelnou Evropu, který má tři rozměry:
mobilizaci nejméně 1 bilionu eur udržitelných investic v následujícím desetiletí, vytvoření rámce
pro soukromé investory a veřejný sektor, aby měli nástroje k určení udržitelných investic,
a zajištění podpory na míru pro veřejné orgány a předkladatele projektů při plánování, přípravě
a realizaci investičních projektů. Investiční plán definuje, jakými nástroji budou finance
mobilizovány. Jedním z klíčových nástrojů bude Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který
nabídne cílenou podporu regionům závislým na produkci a používání fosilních paliv, tak aby byly
zmírněny socioekonomické dopady transformace. Tento mechanismus, postavený na třech
pilířích, Fondu pro spravedlivou transformaci, programu InvestEU a úvěrovém nástroji pro veřejný
sektor Evropské investiční banky, má mobilizovat nejméně 100 miliard eur v období 2021 – 2027.32
Celkově a napříč více programy má v tomto časovém období odejít 25 % unijního rozpočtu
na opatření v oblasti klimatu a životního prostředí.33
Tabulka: Mechanismus pro spravedlivou transformaci
Nový Fond pro spravedlivou
Režim pro spravedlivou
transformaci
transformaci v rámci InvestEU
- 40 mld. eur
- mobilizace investic ve výši
- mobilizace investic
45 mld. eur
v hodnotě 89-107 mld. eur

Úvěrový nástroj pro veřejný
sektor EIB
- poskytování úvěrů
v hodnotě 10 mld. eur
- zajištěn rozpočtem EU
(1,5 mld. eur)
- mobilizace investic
v hodnotě 30 mld. eur34

Zdroj: vlastní zpracování

Návrh Evropského právního rámce pro klima
Návrh zakotvit do právní úpravy politický závazek EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality
byl představen v březnu 2020. Jeho účelem je stanovit cíl a směřování veškeré politiky EU, tak aby
byla zaručena určitá předvídatelnost vývoje. Návrh určuje právně závazný cíl dosáhnout nulové
bilance emisí skleníkových plynů nejpozději do roku 2050, svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci, aby doplnila nařízení stanovením trajektorie na úrovni Unie, a členské
státy a orgány EU získávají povinnost zajistit trvalý pokrok při zvyšování adaptační kapacity,
posilování odolnosti a snižování zranitelnosti vůči změně klimatu. Členské státy mají také
vypracovat a provést adaptační strategie a plány. Pokud si členské státy nebudou počínat
v souladu s výše uvedenými cíli, Komise bude zplnomocněna vydávat doporučení, která budou
muset být členskými státy zohledněna.35 V září 2020 představila Komise nový ambiciózní návrh

32

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: Sustainable Europe Investment Plan. European Green Deal
Investment Plan. COM(2020) 21 final. Ec.europa.eu, 14/1/2020 [cit. 2021-02-04]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
33
Investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci – otázky a odpovědi.
Ec.europa.eu [online], 14/1/2020 [cit. 2021-02-08]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_20_24
34
K dispozici na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-beingtaken-eu/just-transition-mechanism_cs
35
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima). Eur-lex.europa.eu [online], 4/3/2020 [cit. 2021-02-04].
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN
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na celohospodářské snížení emisí skleníkových plynů na úrovni celé EU o 55 % do roku 203036, který
byl posléze zahrnut do návrhu Evropského právního rámce pro klima a také jím byl nově definován
vnitrostátně stanovený příspěvek v rámci Pařížské dohody (Evropský parlament posléze
odhlasoval požadavek na snížení emisí skleníkových plynů o 60 %37).38
Evropský klimatický pakt
Aby do evropské zelené politiky zapojila i širokou veřejnost, představila Komise v prosinci 2020
Evropský klimatický pakt (dále jen „Pakt“) – iniciativu, která má zvýšit povědomí o klimatických
změnách a podpořit iniciativy jednotlivců i organizací k realizaci opatření proti klimatické krizi. Pakt
zahrnuje několik klíčových prvků: převádění vědecky podložených informací do reálných aktivit,
zvyšování povědomí veřejnosti o klimatu (např. skrz edukativní programy), odhalování
klimatických mýtů a dezinformací a podněcování online i offline setkání a událostí. Součástí
iniciativy je také výzva k jednotlivcům i organizacím, aby se stali ambasadory klimatického paktu,
kteří půjdou příkladem a budou zapojovat své komunity do opatření v oblasti klimatu. Zároveň má
Pakt podporovat a navázat na již existující iniciativy. V počáteční fázi bude Pakt zaměřen na oblasti
zelených ploch, zelené mobility, energeticky účinných budov a zelených dovedností, a v průběhu
času se rozšíří i do dalších oblastí, jako jsou např. udržitelná spotřeba a produkce, kvalita půd,
atd.39
Obrázek: Schéma opatření v rámci Zelené dohody pro Evropu

Zdroj: Evropská
komise40

36

Debata o tomto zvýšení byla poměrně komplikovaná, když země východního křídla Unie včetně České republiky
požadovaly záruky, že tyto změny nepovedou k neúnosnému zatížení jejich ekonomik. Viz:
https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/prisnejsi-emisni-zavazky-do-roku-2030-potvrzeny-lidrumse-podarilo-prekonat-neshody/
37
Viz: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-parliament-votes-for-60-carbon-emissionscut-by-2030/
38
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:
Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030. Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich
občanů. COM(2020) 562 final. Eur-lex.europa.eu {online], 17/9/2020 [cit. 2021-02-04]. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN
39
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: European Climate Pact. COM(2020) 788 final. Europa.eu [online],
9/12/2020 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://europa.eu/climate-pact/system/files/202012/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
40
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů: Zelená dohoda pro Evropu, s. 3. COM(2019) 640 final. Eur-lex.europa.eu [online], 11/12/2019 [cit.
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Jednotný klasifikační systém EU („taxonomie“)
V červnu 2020 vyšlo nařízení, které zřizuje klasifikační systém EU neboli „taxonomii“ definující
jednotná kritéria pro identifikaci environmentálně udržitelných ekonomických činností. Cílí
především na podniky a investory, kterým umožní přeorientovat své investice směrem
k udržitelným technologiím a podnikům. Kritérií bude šest a pro označení hospodářské činnosti
jako environmentálně udržitelné bude muset tato činnost splňovat čtyři požadavky: přispívat
ve značné míře alespoň k jednomu ze šesti kritérií, žádné z kritérií vážně nepoškozovat, být
prováděna v souladu s minimálními zárukami lidských a sociálních práv a splňovat „technická
screeningová kritéria“. Tato kritéria budou stanovena na základě technických údajů vícestranné
platformy pro udržitelné financování a budou zohledňovat dlouhodobý dopad konkrétní
ekonomické činnosti. Zároveň bude taxonomie zahrnovat „podpůrné“ a „přechodné“ činnosti,
jejichž plnění v rámci investic bude muset být zveřejňováno. Komise bude mít za úkol vymezit
technická screeningová kritéria v podobě aktu v přenesené pravomoci. Zároveň bude ustavena
„platforma pro udržitelné finance“, skupina technických odborníků z veřejného i soukromého
sektoru, kteří budou poskytovat poradenství ohledně přezkumu a revize technických
screeningových kritérií. Taxonomie bude zaváděna postupně s tím, že v plném rozsahu má být
uplatňována nejpozději koncem roku 2022.41
Strategie pro klimatickou změnu a obranu: Činnosti EU
V prosinci 2020 byl vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Josepem Borrellem představen dokument „Strategie pro klimatickou změnu a obranu: Činnosti
EU“ (Climate Change and Defence Roadmap: EU Actions)42 připravený Evropskou službou
pro vnější činnost (European External Action Service, EEAS). Dokument identifikuje tři klíčové
oblasti konkrétních činností, které mají vést k lepší připravenosti Unie na přicházející bezpečnostní
výzvy související s klimatickou změnou: operační dimenze, rozvoj kapacit a posílení
multilateralismu a partnerství.
1. Operační dimenze:
- zlepšení poznatků o situaci, včasného varování a strategických vizí;
- posun tématu klimatických změn a problematiky životního prostředí do popředí
při plánování a implementaci civilních a vojenských misí a operací v rámci Společné
zahraniční a bezpečnostní politiky (SBOP);
- zvýšení povědomí o dopadech klimatických změn na bezpečnost prostředí pro mise
SBOP a nasazení operací.
2. Rozvoj kapacit:
-

-

zaměření se na nové výzvy (např. zajištění efektivity vojenského vybavení v extrémních
povětrnostních podmínkách, zajištění energeticky účinnějších technologií pro unijní
mise a operace);
snížení energetické poptávky a zvýšení energetické odolnosti vojenských sil a jejich
infrastruktury v Evropě;

2021-03-30]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
41
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění
udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Eur-lex.europa.eu [online], 18/6/2020 [cit. 2021-02-08].
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
42
Dokument v anglickém jazyce k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020INIT/en/pdf
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zvýšení energetické účinnosti v oblasti aktivit SBOP se současným vývojem a využitím
nových technologií a postupů, které sníží uhlíkovou stopu obranného sektoru a jeho
negativní vliv na životní prostředí.

3. Posílení multilateralismu a partnerství:
- diplomatická činnost v oblasti vícestranných fór a partnerství, které se věnují oblastem
klimatických změn a obrany;
- využití již existujících nástrojů pro spolupráci a synergie s patřičnými partnerskými
organizacemi, včetně OSN a NATO, a s partnerskými zeměmi;
- zdůraznění globální vůdčí role EU v této oblasti.
V každé z těchto oblastí vytyčuje dokument okamžité/krátkodobé dopady (v rámci let
2020 - 2021), střednědobé dopady (2022 – 2024) a činnosti, na které by se měly zaměřit členské
státy.43
Financování politiky v oblasti klimatu
V rámci aktuálního víceletého finančního rámce (2021 – 2027) má být na opatření v oblasti klimatu
věnováno přes 30 % rozpočtu. Jedná se o více než 350 miliard eur a se započítáním částky z fondu
Next Generation EU má být na oblast přírodních zdrojů a životního prostředí věnováno celkem
přes 370 miliard eur. Příjmy z opatření v boji proti klimatickým změnám, konkrétně Mechanismus
uhlíkového vyrovnání na hranicích (viz níže) a příjmy založené na EU ETS, se mají stát součástí
vlastního zdroje EU.
Tabulka: Víceletý finanční rámec EU (2021 – 2027) – rozdělení podle kapitol

Zdroj: Evropská komise44

43

Towards a climate-proof security and defence policy: a Roadmap for EU action. Eeas.europa.eu [online], 11/12/2020
[cit. 2021-03-31]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90320/towardsclimate-proof-security-and-defence-policy-roadmap-eu-action_en
44
EU’s next long-term budget & NextGenerationEU: Key facts and figures. Ec.europa.eu [online], 11/11/2020 [cit.
2021-04-06]. Dostupné z:
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Tabulka: Přehled závazků a klíčových opatření vyplývajících z balíčků a dohod v rámci EU
Balíčky a dohody v rámci EU

Závazky a klíčová opatření

Klimaticko-energetický balíček 2020 (2009)

- snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti
roku 1990 do roku 2020
- zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů
na spotřebě energie na 20 %
- zvýšení energetické účinnosti o 20 %

Klimaticko-energetický rámec 2030 (2014)

- snížení emisí skleníkových plynů o 40 % oproti
roku 1990 do roku 2030
- zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů
na spotřebě energie na 27 %
- zvýšení energetické účinnosti o 27 %

Směrnice o energetické účinnosti a
revidovaná směrnice o obnovitelných
zdrojích (2018)

- zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů
na spotřebě energie na 32 %
- zvýšení energetické účinnosti o 32,5 %

Zelená dohoda pro Evropu (2019)

- dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050

Sdělení Komise: Zvýšení cílů Evropy v oblasti - snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti
klimatu do roku 2030 (září 2020)
roku 1990 do roku 2030 (Evropský parlament
požaduje snížení o 60 %)
Zdroj: vlastní zpracování

Vnější rozměr Zelené dohody pro Evropu
Závěry Rady EU pro zahraniční věci (FAC)
Na svém zasedání dne 25. ledna 2021 přijala Rada EU pro zahraniční věci (FAC) závěry
„Diplomatická činnost v oblasti klimatu a energetiky – realizace vnějšího rozměru Zelené dohody pro
Evropu“. Rada uznává, že změna klimatu je existenční hrozbou pro lidstvo a že i přes krátkodobé
snížení emisí v důsledku pandemie covidu-19 nejsou stále globální opatření v oblasti klimatu
realizována v míře potřebné k dosažení dlouhodobých cílů Pařížské dohody a Agendy
pro udržitelný rozvoj 2030. EU byla první velkou ekonomikou, která předložila konkrétní cíle dle
Pařížské dohody.45 Zároveň se ujala vedoucí úlohy a svými vnitřními závazky jde příkladem: svůj
vnitrostátně stanovený příspěvek (nationally determined contribution, NDC) pro snížení emisí
skleníkových plynů nyní zvýšila z původních 40 % na 55 % do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce
1990. Tyto cíle mají být implementovány skrze Zelenou dohodu pro Evropu. Avšak vzhledem
k tomu, že se EU podílí na globálních emisích 8 % a tento podíl se stále snižuje, je naléhavě
zapotřebí přijmout společná a rozhodná globální opatření. Rada proto vyzývá vysokého
představitele a Komisi, aby posílili, v úzké spolupráci s členskými zeměmi, diplomatickou činnost
v oblasti klimatu a energetiky, tak aby byl prosazován celosvětový přechod ke klimatické

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agreement_
en_web_20.11.pdf
45
Klimatická neutralita? Jak chce Evropa uplatňovat Pařížskou dohodu. Europarl.europa.eu [online], 28/11/2019 [cit.
2021-02-02]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/zmenyklimatu/20191115STO66603/klimaticka-neutralita-jak-chce-evropa-uplatnovat-parizskou-dohodu
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neutralitě, a aby byla zároveň zajištěna odolnost a konkurenceschopnost EU.46 Závěry lze rozdělit
do několika stěžejních oblastí: oblast závazků v rámci mezinárodních dohod, oblast stability
a bezpečnosti, oblast financování a taxonomie, oblast celosvětové transformace energetiky
a oblast diplomatické činnosti.
1. Oblast závazků v rámci mezinárodních dohod
Rada vyzývá všechny strany, aby zvýšily ambicióznost vnitrostátně stanovených příspěvků
pro snížení emisí skleníkových plynů a aby s dostatečným předstihem před 26. zasedáním
konference smluvních stran v Glasgow (COP26) v listopadu 2021 předložily dlouhodobé strategie
nízkoemisního rozvoje. Tyto dlouhodobé strategie mají být podpořeny krátkodobými
i střednědobými cíli a politikami, které budou jasnými signály pro občany, politické aktéry
i podnikatele. EU vyzývá všechny země, aby sladily své obchodní, finanční, investiční a další
strategie s domácími klimatickými cíli a závazky vyplývajícími z Pařížské dohody a aby vytvořily
udržitelný a klimaticky šetrný přístup k zotavení se z koronavirové krize. Rada současně vítá
závazky týkající se dosažení klimatické i uhlíkové neutrality do poloviny století, především ty přijaté
největšími ekonomikami na Summitu klimatických ambicí 2020.47 V tomto ohledu uvítala Evropská
unie rozhodnutí nového prezidenta Spojených států amerických Joea Bidena o opětovném
připojení se USA k Pařížské dohodě o změně klimatu. EU spolu s USA využijí nadcházející jednání
G7 a G20 ke směřování ke zvýšení celosvětových ambicí.48 Zároveň EU zdůrazňuje potřebu ratifikace
Pařížské dohody zeměmi, které tak ještě neučinily.49
2. Oblast stability a bezpečnosti
Rada uznává, že klimatické změny a zhoršování životního prostředí jsou hrozbou pro mezinárodní
stabilitu a bezpečnost. Adaptace na tyto změny a odolnost vůči nim jsou otázkou priority, v případě
zranitelných komunit a zemí také otázkou přežití. EU bude nadále podporovat ty nejpotřebnější
a bude systematicky posuzovat klimatické a environmentální faktory a rizika v zahraniční
a bezpečnostní politice. Důležitá je také spolupráce s partnery, jako je OSN nebo regionální
organizace, a podpora jejich činnosti v posilování klimatického a bezpečnostního svazku. V této
souvislosti Rada uvítala uskutečnění prvního Klimatického adaptačního summitu v lednu 2021
a vyzdvihla činnost Mechanismu pro klimatickou bezpečnost OSN (Climate Security Mechanism,
CSM) a nové neformální expertní skupiny pro klimatickou bezpečnost v rámci Rady bezpečnosti
OSN.50 Stejně tak Rada opět zdůrazňuje význam vlivu environmentálních problémů a změny
46

Council Conclusions. Climate and Energy Diplomacy – Delivering on the External Dimension of the European
Green Deal. Consilium.europa.eu [online], 25/1/2021 [cit. 2021-01-29]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf.
47
Rada přijala závěry o diplomatické činnosti v oblasti klimatu a energetiky. Consilium.europa.eu [online], 25/1/2021
[cit. 2021-01-29]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/01/25/counciladopts-conclusions-on-climate-and-energy-diplomacy/
48
Joint Statement by Executive Vice-President Frans Timmermans and High Representative/Vice-President Josep
Borrell on the United States re-joining the Paris Agreement. Ec.europa.eu [online], 20/1/2021 [cit. 2021-01-28].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/STATEMENT_21_172
49
Council Conclusions. Climate and Energy Diplomacy – Delivering on the External Dimension of the European Green
Deal. Consilium.europa.eu [online], 25/1/2021 [cit. 2021-02-02]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf.
50
Na Radu bezpečnosti OSN jako garanta mezinárodního míru a bezpečnosti byl v uplynulých letech vyvíjen tlak
ze strany mezinárodního společenství, aby se zabývala bezpečnostními riziky vyplývajícími z klimatických změn.
Poprvé byla vzájemná provázanost energetiky, klimatu a bezpečnosti diskutována Radou bezpečnosti v dubnu 2007,
v červnu 2011 pak pod německým předsednictvím RB OSN proběhla otevřená debata o vlivu klimatických změn
na udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Německo pak také v červenci 2020 stálo za debatou na vysoké úrovni
„Klimatická změna a bezpečnost“, při které byl oznámen vznik neformální expertní skupiny. Podrobné informace
k aktivitám RB OSN v této oblasti jsou k dispozici na: https://climate-security-expert-network.org/unsc-engagement
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klimatu na oblast bezpečnosti a obrany a vítá vznik Strategie pro klimatickou změnu a obranu:
Činnosti EU. I v tomto ohledu je důležitá spolupráce s mezinárodními organizacemi
a mnohostrannými partnerstvími, jak jsou OSN, NATO, OBSE a Africká unie, stejně jako
s partnerskými zeměmi.51
Rada si je vědoma, že energetická bezpečnost souvisí s obavami o přístup k fosilním palivům
na nestabilních trzích za dostupné ceny, z potřeby zajistit přístup ke kritickým surovinám
a k technologiím potřebným pro energetickou transformaci, aniž by vznikly nové závislosti,
a z potřeby zajistit odolné dodavatelské řetězce, kybernetickou bezpečnost a ochranu kritické
infrastruktury. Energetická diplomacie EU bude prosazovat energetickou bezpečnost a odolnost skrz
otevřené, transparentní, dobře regulované, likvidní globální trhy založené na pravidlech. Zároveň
bude zajišťována diverzita dodavatelů a zdrojů a bude podporováno použití eura v obchodování
s energiemi.52 Rada v této souvislosti připomíná závěry ze svého jednání 1. a 2. října 2020:
„…oživení se bude opírat o ekologickou transformaci a o digitální transformaci coby dva pilíře,
které se vzájemně posilují a spolu se silným a prohloubeným jednotným trhem budou stimulovat
nové formy růstu, podpoří soudržnost a konvergenci a zvýší odolnost EU. Dosažení strategické
autonomie při zachování otevřené ekonomiky je jedním z klíčových cílů Unie.“53
EU použije veškeré nástroje a možnosti, které má k dispozici, aby hájila schopnost EU i členských
států učinit svrchované rozhodnutí o své energetické politice a odmítnout zasahování třetích stran
i ekonomický nátlak. Rada zdůrazňuje důležitost brzkého dokončení Smlouvy o energetickém
společenství54 a vyzývá Komisi a vysokého představitele, aby do konce roku 2021 připravili novou
strategii mezinárodního energetického závazku.55
3. Oblast financování a taxonomie
EU a její členské země jsou nadále odhodlány zvýšit mobilizaci mezinárodních finančních
prostředků na opatření v oblasti klimatu, tak aby bylo dosaženo společného cíle vyspělých zemí
mobilizovat 100 miliard dolarů ročně do roku 2020 a dále pak do roku 2025. EU je již nyní největším
poskytovatelem veřejných finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu, přičemž svůj
příspěvek zdvojnásobila od roku 2013 na částku 23,2 miliard eur v roce 2019.56 EU a členské země
apelují na všechny vyspělé země a další strany, které jsou v adekvátní pozici, včetně Mezinárodních
finančních institucí a rozvojových bank, aby zvýšily své příspěvky. Zároveň Rada zdůraznila
důležitost transparentnosti implementace a posuzování efektivity poskytnutého financování.
V tomto ohledu si EU všímá výzev, kterým musí mnoho rozvojových zemí čelit, když potřebují zvýšit
svoji odolnost vůči klimatickým změnám a zároveň bojují s dluhy. Rada si také všímá důležité role
udržitelných financí. V této souvislosti vítá iniciativy jako například Koalici ministrů financí pro boj
s klimatickou změnou. EU bude podporovat soudržnost s Jednotným klasifikačním systémem EU
pro udržitelné aktivity („taxonomii“), především skrz Mezinárodní platformu pro udržitelné finance.
51

Council Conclusions. Climate and Energy Diplomacy – Delivering on the External Dimension of the European
Green Deal. Consilium.europa.eu [online], 25/1/2021 [cit. 2021-02-02]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf.
52
Council Conclusions. Climate and Energy Diplomacy – Delivering on the External Dimension of the European
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EU a její členské země budou podporovat vyrovnání se mezinárodních finančních institucí, včetně
rozvojových bank, s cíli Pařížské dohody, jako je tomu v případě úvěrové politiky v oblasti
energetiky (Energy Lending Policy) a klimatické strategie (Climate Roadmap) Evropské investiční
banky. Rada zároveň bere na vědomí návrh Komise, aby se zohlednění Pařížské dohody stalo
podstatným prvkem pro další komplexní obchodní smlouvy, a vítá iniciativu Komise pro zajištění
mnohostranných obchodních pravidel podporujících globální transformaci ke klimaticky neutrální
a odolné ekonomice v kontextu Světové obchodní organizace (WTO).57
4. Oblast celosvětové transformace energetiky
Rada zdůrazňuje, že prvořadým cílem diplomatické činnosti EU v oblasti energetiky bude urychlit
celosvětovou transformaci energetiky. Očekává návrh Komise k mechanismu uhlíkového vyrovnání
na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), jelikož vnímá význam vytváření
národních a mezinárodních uhlíkových trhů jako prostředků k nákladově efektivnímu snížení
globálních emisí skleníkových plynů.58 Rada také vyzývá k prohloubení mezinárodní spolupráce
v oblasti vodíkových technologií. Současně s tím bude diplomatická činnost EU v oblasti energetiky
odrazovat od dalších investic do infrastrukturních projektů ve třetích zemích založených na
využívání fosilních paliv, které nejsou v souladu s postupem k dosažení klimatické neutrality, a
bude podporovat mezinárodní úsilí o snížení dopadu na životní prostředí a na emise skleníkových
plynů.59 Stejně tak bude EU prosazovat mezinárodní iniciativy ke snížení emisí metanu,
skleníkového plynu s druhým nejvyšším dopadem na klima po oxidu uhličitém, v souladu
s Metanovou strategií představenou Evropskou komisí v říjnu 2020.60
5. Oblast diplomatické činnosti
EU se bude i nadále zabývat otázkou energetické chudoby a prioritně bude spolupracovat
s africkými partnery na budování strategického a koordinovaného přístupu k energetickému
partnerství s Afrikou, a to spuštěním Iniciativy Africké unie – EU Zelené energie a iniciativy
„NaturAfrica“.61 Rada také očekává oživení Rady pro energetiku EU – USA s větším zaměřením
na energetickou transformaci a klimatickou akci.62
EU bude prosazovat klimatickou akci a energetickou transformaci jako společný cíl mezinárodní
agendy v roce 2021, včetně mnohostranných závazků a jednání rozvojových bank a Mezinárodních
finančních institucí, tak aby bylo dosaženo co nejvíce ambiciózních závěrů klimatické konference
COP26. Stejně tak budou klimatická akce a energetická transformace na předním místě agendy EU
ve dvoustranných závazcích se třetími zeměmi, především v sousedství EU, a s producenty a
dodavateli fosilních paliv. Rada vyzývá vysokého představitele a Komisi, aby nadále prosazovali
vnější dimenzi Zelené dohody pro Evropu, aby byla posílena koordinace a výměna informací skrz
Síť zelené diplomacie EU a Expertní skupinu pro energetickou diplomacii. S blížící se konferencí
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COP26 mají delegace EU a diplomatická zastoupení členských zemí zvýšit svůj dosah a spolupráci
v rámci týmu Evropa.63
Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
Jedním z klíčových bodů vnější činnosti EU v oblasti klimatu a energetiky je aktuálně plánovaný
mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism, dále jen
„CBAM“). Legislativní návrh Komise byl představen v září 2020 a v březnu 2021 přijal Evropský
parlament k němu usnesení64. Cílem mechanismu je vytvoření rovných podmínek pro domácí a
zahraniční výrobce v EU zavedením poplatku rovnocenného systému ETS za emise uhlíku
z dováženého zboží bez ohledu na jeho původ. EU vychází z faktu, že zatímco se jí daří oddělit
emise skleníkových plynů od hospodářského růstu (emise klesly o 24 % a HDP vzrostl mezi lety
1990 a 2019 o více než 60 %), poměr dovezených a vyvezených emisí v EU byl v roce 2015 přibližně
3:1 a více než 20 % domácích emisí CO2 připadá na čistý dovoz zboží a služeb do EU. 65 EU je navíc
největším světovým dovozcem uhlíku a emise z dovozu neustále rostou.66 Evropský parlament
ve svém usnesení zdůraznil, že obsah emisí skleníkových plynů v dovozech by měl být zohledňován
na základě transparentních, spolehlivých a aktuálních referenčních hodnot specifických pro daný
produkt na úrovni zařízení ve třetích zemích s tím, že stanovení ceny uhlíku pro dovozy by se mělo
týkat přímých i nepřímých emisí (mělo by tedy zohledňovat i uhlíkovou náročnost elektrizační
soustavy v dané zemi). Zhodnotil také možné způsoby posuzované Komisí, jakými by dovozci
ze třetích zemí platili za obsah uhlíku ve svých výrobcích, včetně spotřební daně z obsahu uhlíku
ve výrobcích či cla nebo daně z dovozu, s tím, že upřednostňuje nákup povolenek dovozci
ze samostatného souboru povolenek EU ETS. Zároveň musí být zajištěno, aby dovozci ze třetích
zemí neplatili za obsah uhlíku ve svých výrobcích dvakrát. EP poukázal na to, že CBAM je slučitelný
s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), pokud je navržen s jasným environmentálním cílem
a pokud maximálně zachovává ekologickou integritu. Článek XX Všeobecné dohody o clech a
obchodu (GATT) totiž umožňuje členům Světové obchodní organizace provádět opatření, která
jsou nezbytná k ochraně života či zdraví lidí, zvířat nebo rostlin (písm. b)) nebo přírodních zdrojů
(písm. g)).67 Podle EP je však naléhavě nutné provést komplexní reformu WTO, která by této
organizaci umožnila zaručit spravedlivý obchod a zároveň bojovat proti globálnímu oteplování.
Reformy WTO by měly vést k tomu, aby bylo mezinárodní obchodní právo uvedeno v soulad s cíli
Pařížské dohody. EU by taktéž měla nadále podporovat vytvoření celosvětového rámce
pro stanovování cen CO2 v souladu s Pařížskou dohodou (článek 6).
Komise plánuje, že příjmy z CBAM budou využívány jako nový vlastní zdroj pro rozpočet EU a měly
by být využity pro podporu opatření v oblasti klimatu a cílů Zelené dohody i na financování
mezinárodních opatření v oblasti klimatu ve prospěch nejméně rozvinutých zemí a malých
ostrovních států. EP zároveň došel k závěru, že by vymezení výnosů z CBAM jako vlastního zdroje
EU přineslo snížení podílu příspěvků založených na HND na financování rozpočtu EU a přispělo tak
ke spravedlivému rozdělení dopadu mechanismu mezi všechny členské státy. Vlastní zdroj
založený na CBAM by měl být součástí souboru vlastních zdrojů určených k pokrytí celkových
očekávaných výdajů spojených s náklady na splácení půjček v rámci nástroje Next Generation EU.
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Odhady příjmů se pohybují v rozmezí od 5 do 14 miliard eur ročně v závislosti na působnosti
a koncepci mechanismu.68
Sdělení Komise „Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu“
V únoru 2021 představila Evropská komise Sdělení „Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu –
nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“69, jejímž cílem je posílit opatření napříč
celou ekonomikou a společností tak, aby byla naplněna vize odolnosti vůči změně klimatu do roku
2050. Jedna z kapitol Sdělení je věnována posílením mezinárodních opatření v oblasti odolnosti
vůči změně klimatu. Komise zde zmínila vůdčí roli EU v oblasti zmírňování změny klimatu a úlohu
adaptace jako klíčového faktoru přispívajícího k udržitelnému rozvoji, jak bylo zdůrazněno
Pařížskou dohodou. Podle Komise se musí vnější činnost v této oblasti účinněji zaměřovat
na adaptaci prostřednictvím humanitární činnosti, rozvoje a míru, a to především v Africe, malých
ostrovních rozvojových státech a nejméně rozvinutých zemích. Vnější činnost EU kombinuje
nástroje hospodářského, environmentálního a společenského rozvoje ve smyslu cílů udržitelného
rozvoje OSN a Zelené dohody pro Evropu. Základem jsou vnitrostátně stanovené příspěvky a národní
adaptační plány, jejichž rozvoj a provádění v partnerských zemích má EU podpořit.
Jako příklad své probíhající vnější činnosti Komise uvedla podporu Afriky s tím, že v období
2014 - 2019 mobilizovala EU pro podporu tohoto regionu cca 3,4 miliardy eur.70 Zároveň EU
podporuje iniciativy a organizace jako jsou např. Africká iniciativa pro přizpůsobení se změně
klimatu nebo organizace African Risk Capacity. EU také zahájila výzkumné a inovační partnerství
s Afrikou. Důležitost podpory v regionu jižního sousedství je navíc umocněna faktem, že se
středomořský region otepluje o 20 % rychleji, než je celosvětový průměr.71 Komise rovněž
upozornila, že změna klimatu násobí hrozby pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost a přispívá
ke vzniku podmínek vedoucích k násilným konfliktům.
Mezinárodní finance určené pro oblast klimatu mají být získávány z veřejných i soukromých zdrojů
a financování se má více zaměřit na ty země a komunity, které jsou vůči dopadům změny klimatu
obzvláště zranitelné, ale mají menší schopnost jednat. Zvláštní pozornost má navíc být věnována
tomu, aby se finanční zdroje dostaly i k těm komunitám, které mají omezenou institucionální
kapacitu absorbovat mezinárodní finanční zdroje, zejména v nestabilních a konfliktem postižených
zemích. V roce 2019 poskytla EU třetím zemím 21,9 miliardy eur na opatření v oblasti změny
klimatu, z čehož 52 % bylo vynaloženo na adaptaci.72 Unie si za tento vysoký podíl finančních
prostředků vysloužila mezinárodní uznání, avšak Komise zdůraznila nutnost určit nové a inovativní
finanční zdroje. V této souvislosti zmínila například Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus
(EFSD+) v rámci Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI).
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Příloha
Zelená dohoda pro Evropu – plán klíčových opatření
Opatření

Orientační
harmonogram73

Ambice v oblasti klimatu
Návrh evropského právního rámce pro klima, jenž zakotví cíl klimatické březen 2020
neutrality do roku 2050
Komplexní plán na odpovědné zvýšení cíle EU v oblasti klimatu nejméně
na 50 % a směrem k 55 %

léto 2020

Návrhy na revizi příslušných legislativních opatření s cílem dosáhnout vyšší červen 2021
míry ambice v oblasti klimatu v návaznosti na přezkum směrnice o systému
obchodování s emisemi; nařízení o sdílení úsilí; nařízení o využívání půdy,
změny ve využívání půdy a lesnictví; směrnice o energetické účinnosti;
směrnice o obnovitelných zdrojích energie; výkonnostní normy pro osobní
automobily a dodávky, pokud jde o emise CO2
Návrh revize směrnice o zdanění energie

červen 2021

Návrh mechanismu kompenzačních opatření mezi státy v souvislosti 2021
s uhlíkem
Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

2020/2021

Čistá, dostupná a bezpečná energie
Posouzení konečných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu

červen 2020

Strategie pro inteligentní sektorovou integraci

2020

Iniciativa „renovační vlna“ pro odvětví stavebnictví

2020

Zhodnocení a přezkum nařízení o transevropské energetické síti

2020

Strategie pro výrobu energie ve větrných elektrárnách na moři

2020

Průmyslová strategie pro čisté oběhové hospodářství
Průmyslová strategie EU

březen 2020

Akční plán pro oběhové hospodářství včetně iniciativy pro udržitelné
produkty s obzvláštním zaměřením na odvětví nejnáročnější z hlediska
zdrojů – např. odvětví textilu, stavebnictví, elektroniky a plastů

březen 2020

Iniciativy pro stimulaci vedoucích trhů s klimaticky neutrálními a
oběhovými produkty v energeticky náročných průmyslových odvětvích

od roku 2020

Návrh na podporu výrobních procesů oceli s nulovými emisemi uhlíku
do roku 2030

2020

Právní předpisy o bateriích na podporu strategického akčního plánu
pro baterie a oběhového hospodářství

říjen 2020

73

Další informace o harmonogramu příslušných opatření oznámených na rok 2020 budou uvedeny v pracovním
programu Komise na rok 2020.
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Opatření

Návrh reformy právních předpisů v oblasti odpadů

Orientační
harmonogram73
od roku 2020

Udržitelná a inteligentní mobilita
Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu

2020

Výzva k financování na podporu veřejných dobíjecích a plnicích stanic
v rámci infrastruktury pro alternativní paliva

od roku 2020

Posouzení legislativních možností pro podporu výroby a dodávek
udržitelných alternativních paliv pro různé druhy dopravy

od roku 2020

Revidovaný návrh směrnice o kombinované dopravě

2021

Přezkum směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a
nařízení o transevropské energetické síti

2021

Iniciativy pro lepší řízení a navýšení kapacity železnic a vnitrozemských
vodních cest

od roku 2021

Návrh přísnějších norem pro emise látek znečisťujících ovzduší vozidly
se spalovacím motorem

2021

Ekologizace společné zemědělské politiky / strategie „od zemědělce
ke spotřebiteli“
Vyhodnocení návrhů vnitrostátních strategických plánů s ohledem
na ambice Zelené dohody pro Evropu a strategii „od zemědělce
ke spotřebiteli“

2020–2021

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“
Opatření, včetně legislativních, pro výrazné omezení množství použitých
chemických pesticidů, hnojiv a antibiotik a rizik s nimi souvisejících

jaro 2020
2021

Zachování a ochrana biologické rozmanitosti
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

březen 2020

Opatření řešící hlavní příčiny úbytku biologické rozmanitosti

od roku 2021

Nová strategie EU v oblasti lesnictví

2020

Opatření na podporu hodnotových řetězců nezpůsobujících odlesňování

od roku 2020

Směrem k životnímu prostředí bez toxických látek díky ambicióznímu cíli
nulového znečištění
Strategie udržitelnosti chemických látek

léto 2020

Akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vod a půdy

2021

Revize opatření řešících problematiku znečištění z rozsáhlých
průmyslových komplexů

2021

Začleňování hlediska udržitelnosti do všech politik EU
Návrh mechanismu pro spravedlivou transformaci, včetně Fondu
leden 2020
pro spravedlivou transformaci a investičního plánu pro udržitelnou Evropu
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Opatření

Orientační
harmonogram73

Obnovená strategie pro udržitelné finance

podzim 2020

Přezkum směrnice o vykazování nefinančních informací

2020

Iniciativy pro kontrolu a porovnávání postupů při ekologickém sestavování od roku 2020
rozpočtu ze strany členských států a EU
Přezkum příslušných pokynů pro státní podporu, včetně pokynů pro státní
podporu v oblasti životního prostředí a energetiky

2021

Uvedení všech nových iniciativ Komise do souladu s cíli Zelené dohody a
podpora inovací

od roku 2020

Zúčastněné strany identifikují nekonzistentní právní předpisy, které snižují
efektivitu realizace Zelené dohody pro Evropu, a zajišťují nápravu

od roku 2020

Začlenění cílů udržitelného rozvoje do evropského semestru

od roku 2020

EU jako globální lídr
EU bude nadále v čele mezinárodních jednání o klimatu a biologické
rozmanitosti, a dále tak posílí mezinárodní politický rámec

od roku 2019

Posílení diplomacie EU v rámci Zelené dohody ve spolupráci s členskými
státy

od roku 2020

EU bude ve dvoustranných jednáních povzbuzovat své partnery, aby
jednali a zajistili kompatibilitu svých opatření a politik

od roku 2020

Zelená agenda pro západní Balkán

od roku 2020

Metody spolupráce – evropský klimatický pakt
Představení evropského klimatického paktu

březen 2020

Návrh osmého akčního programu pro životní prostředí

2020

Zdroj: Sdělení Komise Zelená dohoda pro Evropu – Příloha. Document 52019DC0640. Document
2. Eur-lex.europa.eu [online], 11/12/2019 [cit. 2021-03-30]. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/DOC/?uri=CELEX:52019DC0640&from=CS
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Anotace/Annotation
Klimatická a energetická diplomacie EU – aktuální vývoj a kontext
Rada EU pro zahraniční věci (FAC) představila po svém zasedání v lednu 2021 závěry „Diplomatická
činnost v oblasti klimatu a energetiky – realizace vnějšího rozměru Zelené dohody pro Evropu“.
Podle závěrů má být Evropská unie i nadále globálním lídrem v boji proti klimatickým změnám
a bude také prosazovat klimatickou akci a energetickou transformaci jako společný cíl mezinárodní
agendy v roce 2021. Tento text shrnuje hlavní body nové klimatické a energetické diplomacie EU
v kontextu klíčových momentů mezinárodní spolupráce a již existujících strategií a iniciativ EU
v oblasti boje proti změnám klimatu a úsilí o udržitelný rozvoj. Na konci textu jsou nastíněny kroky
k další akci v oblasti klimatické a energetické diplomacie EU.
Klíčová slova
FAC; klimatická a energetická diplomacie; klima; energetika; UNFCCC; Kjótský protokol; Pařížská
dohoda; Agenda 2030; EU ETC; Zelená dohoda pro Evropu; taxonomie; CBAM

EU Climate and Energy Diplomacy – Current Development and Context
After its meeting in January 2021, the Foreign Affairs Council (FAC) presented conclusions „Climate
and Energy Diplomacy – Delivering on the external dimension of the European Green Deal“.
According to the conclusions, the European Union will continue to be a global leader in the fight
against climate change and will pursue climate action and energy transition as a common goal
across the international agenda in 2021. This text summarizes the main points of the new climate
and energy diplomacy in the context of key moments of international cooperation
and of the existing EU strategies and initiatives in the area of the fight against climate change
and sustainable development efforts. At the end of the text, steps for further action in the area of
EU climate and energy diplomacy are outlined.
Key words
FAC; climate and energy diplomacy; climate; energy; UNFCCC; Kyoto Protocol; Paris Agreement;
Agenda 2030; EU ETC; European Green Deal; taxonomy; CBAM
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