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CÍL

→  dosáhnout nulové bilance emisí skleníkových plynů do roku 2050

→  doplnit stávající rámec politiky EU 

→ zvýšit úsilí EU o přizpůsobení se změně klimatu

→ přezkum stávající legislativy:

– směrnice o evropském systému pro obchodování s emisemi (EU ETS);

– nařízení o sdílení úsilí;

– nařízení o využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF);

– směrnice o energetické účinnosti;

– směrnice o obnovitelných zdrojích energie;

– výkonnostní normy pro osobní automobily a dodávky, pokud jde o emise CO2.

Boj se změnami klimatu
(Rámec pro dosažení klimatické neutrality – evropský právní rámec pro klima)

Právní rámec má zajistit, aby se EU stala do roku 2050 prvním klimaticky 
neutrálním kontinentem na světě.

6



SKUPINA ČEZ
PARTNER PROJEKTU

Zelená dohoda pro Evropu | Green Deal

INICIATIVY

  Evropský právní rámec pro klima, kterým se cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 

začlení do práva EU.

  Evropský klimatický pakt, jehož účelem je zapojit občany a všechny části společnosti do činností  

v oblasti klimatu.

  Plán dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 spočívá v dalším snížení skleníkových emisí ales-

poň o 55 %.

Pokrok bude v souladu s globálním přezkumem v rámci Pařížské dohody přezkoumáván 
každých pět let.

OBLASTI

energetika životní prostředí mobilita  
a doprava

průmyslová  
politika

obchod  
a udržitelný rozvoj

mezinárodní 
spolupráce a rozvoj

výzkum  
a inovace v oblasti  

změny klimatu
cíle udržitelného 

rozvoje

regionální politika 
a nízkouhlíkové 

hospodářství

udržitelné 
financování
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NÁSTROJE

  Komise přezkoumá všechny relevantní sou-

visející politické nástroje a v případě potřeby 

navrhne jejich revizi.

  Komise navrhne stanovit v celé EU pro období 

2030–2050 trajektorii snižování emisí sklení-

kových plynů, aby bylo možné měřit dosaže-

ný pokrok.

  Komise do září 2023 a poté každých pět let 

posoudí soulad unijních a vnitrostátních opat-

ření s cílem dosáhnout klimatické neutrality.

  Komise do června 2021 provede přezkum 

všech příslušných nástrojů politiky a v případě 

potřeby navrhne jejich úpravu s cílem dosáh-

nout dodatečného snížení emisí skleníkových 

plynů.

  Členské státy budou muset vypracovat a pro-

vádět adaptační strategie s cílem posílit odol-

nost a snížit míru zranitelnosti vůči dopadům 

změny klimatu.

 

Právní rámec stanoví v právních předpisech, že cílem EU je stát se 

do roku 2050 neutrální z hlediska klimatu, a to snížením emisí a zvý-

šením pohlcování skleníkových plynů z ovzduší až k dosažení nulo-

vých čistých emisí.

FINANCOVÁNÍ

–  v příštím desetiletí se uvolní nejméně 1 bilion eur udržitelných 

investic 

–  obnovená strategie pro udržitelné finance se zaměří na pře-

směrování soukromých kapitálových toků do zelených investic

–  mechanismus pro spravedlivou transformaci a doprovodný Fond 

pro spravedlivou transformaci
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       NEVÝHODY

 vysoké náklady na transformaci
 potřeba nových technologií
 nereálnost cílů

OBČANÉ 

 lepší životní prostředí
 čistší ovzduší

VÝHODY

KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI PRO ČR

  modernizace českého hospodářství

  zavedení nových technologií

  nové technologie mohou v budoucnosti přinést menší náklady

  diverzifikace českého hospodářství

  zmírnění sociálních a ekonomických nákladů transformace

FIRMY 

  větší poptávka pro stavební firmy
 podpora vývoje nových technologií
 modernizace a dekarbonizace hospodářství
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