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

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

cílů vydává EU legislativní balíček Fit for 55. Toto sdělení poskytuje celkový vhled  

do problematiky a představuje nejdůležitější legislativní opatření, která jsou  

do balíčku zahrnuta. O konkrétních rozpočtových důsledcích a dopadech budou  

informovat další factsheety.
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CO JE FIT FOR 55? 

Návrhy různých směrnic, nařízení, iniciativ a strategií, které společně pomohou dosáhnout cílů 

Green Dealu – snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a do roku 2050 potom 

dosáhnout klimatické neutrality.

V podstatě se jedná o revizi již platných právních předpisů, které by v dnešní podobě k dosaže-

ní stanovených cílů nestačily.

Nové předpisy tedy zvyšují nároky na jednotlivá odvětví, kterých se balíček týká. 

Balíček označuje současné desetiletí jako klíčové pro záchranu planety. To znamená, že pravi-

dla z tohoto balíčku musí začít platit co nejdříve. 

ČEHO SE BALÍČEK TÝKÁ?

CÍLE  
V OBLASTI  
KLIMATU  
DO ROKU  

2030

Kritický sociální fond

Systém EU pro obchodování 
s emisemi z energetiky, 

průmyslu a námořní a letecké 
dopravy

Mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích

Nařízení o využívání půdy, 
lesnictví a zemědělství

Strategie EU v oblasti 
lesnictví

Nařízení o sdílení úsilí

Normy emisí CO2 pro osobní 
automobily a dodávky

Iniciativa pro letecká  
paliva ReFuelEU

Směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie

Směrnice o zdanění 
energie

Obchodování s emisemi  
ze silniční dopravy a budov

Nařízení o infrastruktuře 
pro alternativní paliva

Iniciativa pro námořní 
paliva FuelEU

Směrnice o energetické 
účinnosti
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CÍLE BALÍČKU

→ vytvoření tlaku na celkové snížení emisí, díky němuž EU dosáhne svých klimatických cílů

→ vytvoření příležitostí k transformaci evropské ekonomiky

→ pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují (zranitelné státy, rodiny)

→ podpora ekologického oživení Evropské unie po pandemii koronaviru

→ rozšíření ekologicky odpovědného myšlení za hranice EU

→ podpora inovací v oblasti výrobků a technologií budoucnosti

Změny ve financování jednotlivých států

  zajištění výstavby infrastruktury pro alternativní paliva

  příjmy do státních rozpočtů 

  nutná pomoc sociálně slabším rodinám v případě zdražení energií

Změny v průmyslu

  nutná adaptace na obnovitelné zdroje energie 

  automobilový průmysl bez spalovacích motorů

  zavedení omezení na leteckou a námořní dopravu

Změny na úrovni EU

  kontroly dodržování stanovených pravidel

  přehlednější energetická daňová politika

  podpora zranitelných zemí při přechodu k zelené energetice

Vznik nových pracovních míst

Inovace

ROZPOČTOVÉ DOPADY


