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Green Deal stanovuje cíl snížit emise skleníkových plynů v EU o 55 % do roku 2030 

a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. V souvislosti s realizací těchto cílů 

vydává EU legislativní balíček Fit for 55, jehož součástí je i směrnice o energetické 

účinnosti. V zájmu omezení celkové spotřeby energie, snížení emisí a řešení ener-

getické chudoby tato směrnice stanoví ambicióznější závazný roční cíl pro snížení 

spotřeby energie v celé EU i na vnitrostátní úrovni.
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CÍL

→  předchozím nezávazným cílem pro členské státy bylo zvýšit hodnotu energetické účinnosti 

na 32,5 %

→  novým cílem je v rámci primární a konečné spotřeby energie dosáhnout 36–39 % úspory  

z energetické účinnosti, tj. o 9 % více, než k čemu se státy zavázaly v roce 2020

V současné době tvoří úspory z energetické účinnosti v rámci primární a konečné spotřeby 

energie asi 17 %.

SOUČASNÝ STAV

75 %
celkových emisí skleníkových 

plynů v EU pochází z odvětví 

energetiky

17,0–17,4 %
současné úspory z energetické účinnosti u pri-

mární a konečné spotřeby energie (v roce 2019)

32,5 %
současný nezávazný cíl EU pro rok 2030  

(ve vztahu k projekcím z roku 2007)

36–39 %
nový závazný cíl EU pro rok 2030 pro konečnou 

a primární spotřebu energie
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ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nemá žádné 

důsledky pro roz-

počet EU

Velké náklady pro jednotlivé 

státy – v případě České re-

publiky navýšení cíle o 9 % 

oproti původnímu závazku 

znamená dodatečné náklady 

zhruba ve výši jednoho  

bilionu Kč

DOPADY

vytváření nových pracovních míst

snížení spotřeby energie

zvýšení nákladů pro jednotlivé státy

PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLŮ

každému státu se přiřadí podíl na celkovém úsilí, tj. rozsah úspor, kterým přispěje  

k unijnímu cíli 36–39 %

požadavek, aby každý členský stát zajistil úspory energie ve veřejném sektoru  

ve výši 1,7 % ročně

prioritou při rozhodování o politikách a investicích musí být zásada energetické účinnosti

zvýšení povinných ročních úspor energie ve výši 1,5 % pro všechny členské státy

konkrétní opatření ke zmírnění energetické chudoby a posílení postavení spotřebitelů

povinná renovace alespoň 3 % veřejných budov ročně


