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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

o půlnoci 31. ledna opouští Spojené království po 47 letech Evropskou unii. Instrukce 

k jednání EU projednávali zástupci členských států a Evropské komise v Pracovní skupině 50 

od října 2016. Významným bodem dohody je přechodné období do konce tohoto roku, během 

kterého se prakticky nic na vztahu Británie s EU nezmění a mělo by dojít k uzavření dohody  

o budoucích vztazích. Pro energetiku zůstává nadále otevřené téma neuznání britské burzy 

za ekvivalentní, které by šlo řešit přijetím prováděcích aktů, tak jak byly v minulosti uznány   

za ekvivalentní např. burzy v Chicagu nebo Singapuru.  

 Leden patřil otázce, jak zaplatit Zelenou dohodu pro Evropu. Místopředseda Komise 

Frans Timmermans je přesvědčen, že peněz je dost a Unie musí být k státům nejvíc zasaže-

ných transformací solidární. Vychází jednak z optimismu bank, jednak z předpokladu, že Ev-

ropané si zelená řešení žádají a bude tak jednoznačný zájem trhů a dostatečný tlak na vlády 

členských států, aby své rozpočty orientovaly na zelené projekty. Pokud státy nebudou pruž-

ně reagovat, nebude to znamenat, že ke změně nedojde, varoval Timmermans s tím, že     

pro země závislé na uhlí to bude těžká transformace a je odpovědností vlád na ni občany při-

pravit. Finančním motorem naplňování Zelené dohody se má stát Evropská investiční banka. 

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se Timmermans přihlásil k vůdčí roli EU a změnu, 

která životní styl Evropanů čeká, označil za „tektonickou“. Více o dalších krocích Zelené do-

hody najdete uvnitř bulletinu. 

 

Příjemné čtení přeje, 

Zuzana Krejčiříková 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/johnson-opet-odmitl-prodlouzit-prechodne-obdobi-po-brexitu/1839919
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/timmermans-wir-muessen-umgestalten-100.html#xtor=CS5-65
https://www.ft.com/content/f76dcfbe-36e4-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4
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INVESTIČNÍ PLÁN                         

PRO UDRŽITELNOU EVROPU 

E vropská komise má za cíl do roku 

2030 mobilizovat až jeden bilion eur  

v investicích pro dosažení klimaticko-

energetických cílů a spravedlivé energe-

tické transformace. Své záměry představi-

la Komise 14. ledna ve sdělení 

k investičnímu plánu pro udržitelnou Ev-

ropu.  

Ve sdělení Komise představuje své legislativ-

ní i nelegislativní iniciativy v oblasti financo-

vání energetické transformace, jakož i pro 

veřejnou podporu a udržitelné finance. Hlav-

ním nástrojem pro dosažení avizované aloka-

ce v hodnotě bilionu eur je rozpočet EU, který 

by měl tvořit přibližně polovinu z cílové část-

ky. InvestEU, nový nástroj navazující na Ev-

ropský fond pro strategické investice, by měl 

prostřednictvím garancí mobilizovat až      

280 miliard eur klimatických investic. Mecha-

nismus spravedlivé transformace (Just transi-

tion mechanism) by pak měl v příští dekádě 

přispět cca 150 miliardami eur. V rámci něj je  

Zdroj: Evropská komise 

kromě Fondu pro spravedlivou transformaci 

předpokládána i podpora prostřednictvím fi-

nančních nástrojů EIB a půjček pro veřejný 

sektor. Členské státy by měly přispět 114 mi- 

 

liard eur z příspěvků přidělených EU ze struk-

turálních fondů.                                          

Komise neplánuje pro InvestEU nebo mecha-

nismus spravedlivé transformace další hod-

Evropský parlament 
přijal deklaraci 
k Zelené dohodě      
pro Evropu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
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nocení  dopadů, investiční potřeby mají být 

identifikovány v rámci evropského semestru, 

přezkumu provádění právních předpisů 

v oblasti životního prostředí, národních ener-

geticko-klimatických plánů a v jednotlivých 

plánech pod relevantní sektorovou legislati-

vou. 

Na sdělení by mělo navazovat hned několik 

iniciativ. Pro lepší kontrolu skutečné udržitel-

nosti vykonaných investic plánuje Komise 

v druhé polovině letošního roku představit 

novou strategii pro udržitelné finance, včetně 

metody pro kontrolování udržitelnosti 

(sustainability proofing) a pravidel pro zelené 

veřejné zakázky. Pokyny k principu energy 

efficiency first by rovněž měly být zveřejněny 

ještě v roce 2020. V roce 2021 pak Komise 

cílí na vydání nových pokynů pro veřejnou 

podporu v energetice a životním prostředí, 

které by měly například zjednodušit procesy 

schvalování veřejné podpory pro uzavírání 

uhelných dolů, umožnit i podporu prostřednic-

tvím „funding gap“, zjednodušit podporu reno-

vace budov a menších spotřebitelů a upravit 

podmínky pro podporu centrálního zásobová-

ní teplem.  

Evropský parlament 
přijal deklaraci 
k Zelené dohodě      
pro Evropu 
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FOND PRO SPRAVEDLIVOU      

TRANSFORMACI NEJENOM       

UHELNÝCH REGIONŮ 

V  rámci mechanismu pro spravedlivou 

transformaci Komise mj. předkládá 

návrh  na vytvoření Fondu pro spravedli-

vou transformaci (Just transition fund), 

který by měl pro příští finanční období 

(2021 až 2027) obdržet 7,5 miliardy eur      

z finančních prostředků EU, a to nad rá-

mec toho, co Komise již navrhla pro více-

letý finanční rámec.  Ozývají se však hla-

sy, že tento objem prostředků z rozpočtu 

EU pro daný účel nestačí. 

Hlavním cílem fondu je dle návrhu nařízení   

o jeho zřízení financovat diverzifikaci a mo-

dernizaci místní ekonomiky a tím mírnit dopa-

dy energetické transformace na zaměstna-

nost. Tomu by měly napomoci investice      

do malých a středních podniků, start-upů, 

implementace  nových inovativních technolo-

gií včetně OZE a energetické účinnosti,       

    Zdroj: Evropská komise 

Evropský parlament 
přijal deklaraci 
k Zelené dohodě      
pro Evropu 

Just Transition Mecha-
nism allocation (EUR 
million) 

Proposed JTF allo-
cation (2018 pri-
ces) 

Total estimated funding 
under Pillar 1* (2018 
prices) 

Estimated expected investments to be 
mobilized under Pillar 1, 2 and 3** 
(current prices) 

BE 68 311 989 

BG 458 1.710 6.205 

CZ 581 2.074 7.761 

DK 35 217 569 

DE 877 4.614 13.387 

EE 125 569 1.811 

IE 30 187 490 

EL 294 1.049 3.923 

ES 307 1.397 4.445 

FR 402 1.825 5.807 

HR 66 235 879 

IT 364 1.301 4.868 

CY 36 163 518 

LV 68 242 906 

LT 97 345 1.292 

LU 4 23 59 

HU 92 330 1.234 

MT 8 37 119 

NL 220 1.045 3.174 

AT 53 331 867 

PL 2.000 7.692 27.344 

PT 79 283 1.058 

RO 757 2.704 10.116 

SI 92 327 1.223 

SK 162 580 2.170 

FI 165 749 2.383 

SE 61 380 995 

Total 7.500 30.719 104.589 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
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digitalizace a konektivity, cirkulární                                        

ekonomiky ale i rekvalifikace zaměstnanců. 

Prostřednictvím prostředků přidělených 

z fondu naopak země nesmějí podpořit tabá-

kový průmysl, výstavbu a vyřazování jader-

ných elektráren nebo činnosti související 

s výrobou, zpracováním, distribucí, skladová-

ním nebo spalováním fosilních paliv. 

Fond je formálně zařazen pod rámec politiky 

soudržnosti. Členské státy budou muset dopl-

nit každé euro poskytnuté z fondu 1,5 až       

3 eury z Evropského sociálního fondu plus    

a Evropského fondu pro regionální rozvoj      

a dodat další vnitrostátní zdroje. Detailní pro-

ceduru pro zahrnutí fondu pod rámec politiky 

soudržnosti vymezuje návrh změny nařízení 

o společných ustanoveních, který byl zveřej-

něn společně s nařízením o fondu. 

Tabulka na předchozí straně ukazuje navrho-

vané rozdělení prostředků mezi jednotlivé 

členské země. Největším příjemcem pomoci 

by mělo být Polsko, Česká republika je na 

čtvrtém místě po Německu a Rumunsku. Alo-

kační klíč zohledňuje zejména emisní nároč-

nost průmyslových procesů a zaměstnanost 

v těchto emisně náročných regionech, dále 

zaměstnanost v sektoru těžby uhlí a hrubý 

národní příjem na obyvatele. 

Prostředky z fondu je možné přidělit jen      

pro projekty a aktivity vymezené v nově vy-

tvořených územních plánech spravedlivé 

transformace. Ty by měly pokrývat regiony, 

do kterých pak pomoc bude proudit, navazo-

vat na národní klimaticko-energetické plány   

a jasně vymezit trajektorii transformace do-

tčených regionů do roku 2030.  

 

Z pohledu Skupiny ČEZ by fond měl být dále 

navýšen, zároveň by členským státům měla 

být ponechána větší volnost ve spolufinanco-

vání z jiných fondů politiky soudržnosti.       

Pro snížení administrativní zátěže by         

pro podporu měl stačit popis aktivity v daném 

programu, ne nutnost vypracovat územní 

plán zaměřený na lokality úzce spjaté 

s využíváním uhlí. Pravidla fondu by také  

měla víc zohlednit skutečnost, že hlavním 

zaměstnavatelem v dotčených oblastech jsou 

dnes velké podniky. Ty mají značně ztížen 

přístup k financování z fondu, i když reálně 

budou řešit dopady transformace  v jednotli-

vých regionech ČR. 

Evropský parlament 
přijal deklaraci 
k Zelené dohodě      
pro Evropu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
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EVROPSKÝ PARLAMENT PŘIJAL    

DEKLARACI K ZELENÉ DOHODĚ 

PRO EVROPU 

E vropský parlament přijal ve středu   

15. ledna během plenárního zasedání 

ve Štrasburku usnesení k Zelené dohodě 

pro Evropu, kterou Evropská komise před-

stavila v prosinci loňského roku.  

Zelená dohoda je robustní plán Komise pod 

vedením Ursuly von der Leyen, který má do-

vést Evropskou unii k uhlíkové neutralitě     

do roku 2050. Na prosincové sdělení 

v následujících letech naváže řada legislativ-

ních i nelegislativních dokumentů, které na-

vedou EU k udržitelnějším aktivitám lidské 

činnosti od spotřeby, přes zemědělství          

a ochranu životního prostředí, až po průmysl, 

energetiku a dopravu (více viz prosincový 

bulletin Energetika v EU). 

Výkonný místopředseda Evropské komise 

pro otázky klimatu Frans Timmermans před-

stavil Zelenou dohodu Evropskému parla-

mentu na prosincovém plénu a ihned po vá-

nočních prázdninách se naplno rozběhly pří-

pravy společného prohlášení, přičemž politic-

ké frakce nejprve vypracovaly své dílčí pozič-

ní dokumenty. Z hlediska aktivit Skupiny ČEZ 

byly nejpodstatnější dva návrhy, jednak návrh 

frakce konzervativců (ECR), která plně uzna-

la roli jaderné energetiky během dekarboni-

zace a na druhé straně politického spektra 

naopak návrh frakce zelených (G/EFA), kde 

se navrhovalo kompletní odstavení všech 

jaderných zdrojů na území Evropské unie. 

Frakce následně vypracovaly návrh společ-

ného prohlášení, který byl ve středu 15. ledna 

velkou většinou přijat (přijetím byla zároveň 

odmítnuta dílčí prohlášení jednotlivých frak-

cí).  

Výsledný dokument volá po přijetí opatření 

pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050, 

včetně navýšení dekarbonizačního cíle do 

roku 2030 ze současných 40 % na 55 %       

a po nastavení průběžného cíle pro rok 2040. 

Poslanci také vyzvali Komisi k revizi energe-

tické legislativy v červnu 2021 (tento plán už 

je ovšem součástí textu Zelené dohody)        

a k vytvoření opatření pro zdanění uhlíkové 

náročnosti produktů importovaných do EU   

ze třetích zemí. Jaderná energetika není     

ve výsledném dokumentu zmíněna, což lze 

přikládat kompromisu příznivců a oponentů 

tohoto zdroje energie mezi europoslanci. 

První návrhy opatření Zelené dohody byly 

představené dne 14. ledna a byly tvořeny 

investičním plánem pro udržitelnou Evropu   

a nástroji pro spravedlivou transformaci. Již 

v březnu by pak Komise měla představit kli-

matický pakt pro efektivní komunikaci veřejné 

správy, průmyslu a občanské společnosti, 

strategii pro biodiverzitu a především legisla-

tivní ukotvení cíle klimatické neutrality     

v roce 2050. 

Evropský parlament 
přijal deklaraci 
k Zelené dohodě      
pro Evropu 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0040_CS.html
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2019/12/bulletin-energetika-v-eu-12_2019.pdf
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NĚMECKO URYCHLÍ VYŘAZOVÁNÍ 

UHELNÝCH ELEKTRÁREN 

N ěmecká vláda a čtyři spolkové země, 

ve kterých se těží hnědé uhlí, se do-

hodly na postupném vyřazování výroby 

elektrické energie z uhlí. Dohoda umožní 

ukončení výroby již v roce 2035, což je     

o tři roky dříve, než se původně plánovalo. 

Německá vláda poskytne dotčeným spol-

kovým zemím finanční podporu 

v celkovém objemu 40 miliard eur na ob-

dobí do roku 2038. 

Podle harmonogramu bude osm nejstarších 

výrobních bloků odstaveno do roku 2022       

a dalších 11 bude uzavřeno do roku 2030. 

Dohoda zahrnuje i přezkum v roce 2026        

a 2029 s cílem posoudit, zda lze uzavírání 

elektráren urychlit.  

Provozovatelé elektráren obdrží během příš-

tích 15 let finanční kompenzaci za jejich před-

časné uzavření. Kompenzace je v západním 

Německu stanovena na 2,6 miliard eur          

a na východě země na 1,75 miliard eur.  

Vzhledem ke skutečnosti, že zhruba třetina 

elektřiny v Německu je vyráběná z uhlí (z to-

ho více než polovina z hnědého uhlí) a jader-

ná energie bude postupně vyřazena během 

příštích dvou let, objevují se nyní obavy, že 

odstavení uhelných elektráren by mohlo vést 

k výpadkům dodávek elektřiny.  

Německá vláda nyní připraví návrh zákona   

o ukončení těžby uhlí a předpokládá se, že 

parlament o návrhu bude hlasovat v polovině 

roku 2020. 

Finanční motor Zelené 
dohody pro Evropu 

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/einigung-zum-kohleausstieg-1712990
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/einigung-zum-kohleausstieg-1712990
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FINANČNÍ MOTOR ZELENÉ           

DOHODY PRO EVROPU 

E vropská investiční banka (EIB) má 

zaujmout vůdčí roli v provádění Zele-

né dohody pro Evropu a její předseda 

Werner Hoyer oznamuje změnu hodnocení 

projektů. Klimatický aspekt bude muset 

zohledňovat každý projekt. „Nemůžeme 

být napůl zelení. Klima musí být ve všem, 

co děláme,“ říká. 

Mezi své investiční průzkumy veřejného mí-

nění zahrnula EIB poprvé v roce 2018 také 

klimatický průzkum, aby zmapovala nastave-

ní Evropanů vůči klimatické politice a ochotě 

jí přizpůsobovat jejich životní styl. V druhém 

průzkumu z letošního ledna shrnuje, že       

47 % Evropanů považuje klimatickou změnu  

za hlavní ohrožení společnosti, 70 % je na-

kloněno změně dodavatele energií za doda-

vatele „zelené“ energie a 52 % zamýšlí inves-

tovat do zelených nástrojů finančního trhu. 

Zelené bondy začala EIB vydávat již v roce 

2007 jako první instituce na světě                  

a v polovině října 2019 dosáhla jejich emise 

celkového objemu 26,7 mld. eur. Prostředky 

získané z těchto emisí byly použity na finan-

cování projektů šetrných k životnímu prostře-

dí. 

 

Úloha, kterou má nyní EIB přijmout tak nebu-

de nikterak nová. Nové bude hodnocení pod-

le principu neškodit klimatickým cílům. Pokud 

tak bude např. hodnocen projekt na podporu 

malých a středních podniků, bude nezbytné, 

aby nepodkopával cíle klimatické politiky. 

Hlavní pozornost EIB bude nově směrována 

na projekty, které pomáhají oblastem nejvíce 

závislým na fosilních palivech, pracovním 

místům a veřejným službám. Bude podporo-

vat inovace a nové technologie v celém ener-

getickém sektoru, ve výrobě, skladování        

a spotřebě energie, například v elektrických 

vozidlech. 

 

Začátkem ledna přednesl místopředseda Ko-

mise Timmermans projev před zástupci EIB, 

ve které vybízí k hlubokému partnerství. EIB 

chce do roku 2025 věnovat polovinu financo-

vání do klimatické činnosti a udržitelnosti ži-

votního prostředí. Mobilizuje veřejný i soukro-

mý sektor. Chce být hlavním partnerem, který 

bude působit jako pool veřejných investic a 

jako nástroj zvláštního zajištění soukromých 

investic. V rámci třetího pilíře mechanismu 

spravedlivé transformace poskytne novou 

veřejnou půjčku, která má umožnit fyzickým 

osobám používat ekologické vytápění. 

 

Nejnověji EIB poskytla úvěr ve výši              

64 mil. eur polské PGE na financování no-

vých větrných parků o instalované kapacitě 

97 MW, což představuje přibližně 50 % ná-

kladů projektu. Tímto projektem vzroste insta-

lovaná kapacita větrných farem provozova-

ných PGE o 18 % na 650 MW. 

Finanční motor Zelené 
dohody pro Evropu 

https://www.eib.org/en/stories/change-big-organisation?utm_source=twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Blog-Issue-OpEd&utm_content=na&cid=Social_twitter_Blog-Issue-OpEd_2020-01-09-01_en_na_na_ClimateAction-Environment
https://www.eib.org/en/surveys/1st-citizen-survey/citizens-climate-change-survey.htm
https://www.eib.org/en/surveys/2nd-citizen-survey/index.htm
https://twitter.com/EIB/status/1214251777777979394
https://www.eib.org/en/press/all/2020-003-pge-capital-group-to-carry-out-wind-farm-projects-with-support-from-the-european-investment-bank
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Zelená diplomacie EU 
ZELENÁ DIPLOMACIE EU 

M inistři zahraničí požadují urychlené 

vypracování strategie EU v oblasti 

klimatické diplomacie. Na setkání dne     

20. ledna vyzvali Evropskou komisi a člen-

ské země EU, aby do června 2020 společ-

ně vypracovali strategický přístup 

k diplomacii v oblasti klimatu.   

Rada ve svých závěrech připomíná, že změ-

na klimatu znásobuje hrozby pro mezinárodní 

stabilitu a bezpečnost. Posiluje environmen-

tální tlaky a riziko katastrof, přičemž 

v nejzranitelnějších regionech zvyšuje hrozbu 

sociálních a politických nepokojů a přispívá 

ke ztrátě obživy a k migraci.   

Ministři se shodli, že Evropská unie musí na-

léhavě vybízet třetí země, aby zintenzivnily 

své úsilí v oblasti boje proti klimatickým změ-

nám. Zdůraznili také, že EU v této souvislosti 

využije všech nástrojů vnější politiky, včetně 

udržitelných finančních nástrojů a obchodní 

politiky. Rada připomněla nezbytnost zacho-

vání konkurenceschopnosti EU a vzala na 

vědomí záměr Komise navrhnout přeshranič-

ní mechanismus kompenzačních opatření   

pro odvětví náročná na uhlík.  

Evropská rada na svém prosincovém zase-

dání potvrdila cíl dosažení klimaticky neutrál-

ní EU do roku 2050, a to v souladu s cíli Pa-

řížské dohody.  Členské státy EU mají záro-

veň snahu zajistit, aby je v úsilí o snižování 

emisí následovali i další znečišťovatelé, 

zejména Čína. Ministři uvedli, že budou před-

nostně pracovat s ostatními ekonomikami   

ze skupiny G20, které představují tři čtvrtiny 

globálních emisí skleníkových plynů, a také 

s nejzranitelnějšími zeměmi, které jsou změ-

nou klimatu zasaženy nejvíce.  

https://www.consilium.europa.eu/media/42177/st05033-en20.pdf


   01 2020

Ústavní stížnost proti 
nedostatečné ochraně 
klimatu v Německu 

ÚSTAVNÍ STÍŽNOST PROTI             

NEDOSTATEČNÉ OCHRANĚ         

KLIMATU V NĚMECKU 

S kupina devíti mladých německých 

aktivistů, zapojených do pátečních 

protestů proti nedostatečným aktivitám 

vlád na ochranu klimatu (pozn.: Fridays 

for Future), podala 15. ledna ve spolupráci 

s místním zastoupením organizace Gree-

npeace ústavní stížnost k německému Ús-

tavnímu soudu.  

Základem jejich stížnosti je posouzení ústav-

nosti klimatického zákona, který byl přijat 

koncem minulého roku, v němž se vláda za-

vázala snížit národní emise skleníkových ply-

nů o 55 % k roku 2030. Stěžovatelé se 

zejména odvolávají na skutečnost, že         

navržené snížení národních emisí obsažené 

v napadeném zákoně je nedostatečné           

a neodpovídá mezinárodním závazkům vy-

plývajícím z cílů Pařížské dohody. Z pohledu 

ústavnosti se pak stěžovatelé dovolávají    

porušení jejich základního práva na život      

a tělesnou integritu, které je zakotveno        

v čl. 2 odst. 2 Ústavy SRN. 

Uvedený soudní případ navazuje na první 

řízení tohoto druhu v EU, které bylo vedené 

před Nejvyšším soudem Nizozemí a v němž 

projednávající soud vydal rozhodnutí nařizují-

cí nizozemské vládě zvýšení úspor emisí 

skleníkových plynů. O tomto soudním sporu 

jsme psali v říjnovém čísle našeho bulletinu 

Energetika v EU z roku 2018. 

Vzhledem k narůstajícímu zájmu veřejnosti    

o otázky spojené s opatřeními na zmírnění 

klimatických změn lze očekávat, že obdobná 

řízení budou iniciována i v jiných členských 

státech. 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/klima-verfassungsbeschwerde.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=bd0b6a321a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_15_04_32&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-bd0b6a321a-190075897
https://portal.cezdata.corp:9184/i/file/edee/2018/11/bulletin-energetika-v-eu-10_2018.pdf
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Výmarský trojúhelník 
VÝMARSKÝ TROJÚHELNÍK 

M inistři pro evropské záležitosti Fran-

cie, Německa a Polska (uskupení 

známé jako Výmarský trojúhelník) vydali 

dne 21. ledna společné prohlášení, ve kte-

rém specifikovali oblasti užší  spolupráce. 

Zaměřili se především na zajištění udrži-

telného a sociálně spravedlivého rozvoje 

EU. Společné prohlášení signalizuje po-

sun v polské pozici.   

Francie, Německo a Polsko potvrdily společ-

ný zájem na ambiciózním provádění strate-

gické agendy EU na období 2019 až 2024, 

kterou prezidenti a premiéři členských států 

EU přijali v červnu 2019. (Více viz letní bulle-

tin Energetika v EU z loňského roku.) 

V první řadě věnuje uskupení Výmarského 

trojúhelníku pozornost oblasti klimatických 

změn. V této souvislosti uskupení potvrdilo 

specifickou roli Evropské unie a připomnělo 

její závazek předložit na začátku roku 2020,  

a to v dostatečném předstihu před COP26, 

dlouhodobou strategii s cílem aktualizovat 

národní příspěvek pro snižování emisí sklení-

kových plynů (NDC). Současný závazek EU 

v rámci Pařížské dohody je do roku 2030 sní-

žit emise skleníkových plynů nejméně o 40 % 

ve srovnání s rokem 1990, přičemž Evropská 

komise a některé členské země EU mají am-

bici navýšit cíl na 50 % až 55 %.  

Zároveň Francie, Německo a Polsko vyslovily 

přesvědčení, že přechod ke klimatické ne-

utralitě musí být s ohledem na rozdílné ná-

rodní podmínky spravedlivý a inkluzivní. Vý-

znamnou podporu by členským státům měl 

poskytnout víceletý finanční rámec EU         

na období 2021 až 2027, který je v současné 

době projednáván, a to včetně dodatečných 

fondů na podporu spravedlivé transformace.  

Společné prohlášení signalizuje aktuální po-

sun jak v polské, tak i německé pozici. Ještě 

v prosinci během zasedání Evropské rady 

Polsko odmítalo podpořit ambici EU dosáh-

nout klimatické neutrality do roku 2050 s tím, 

že na dosažení tohoto cíle potřebuje více ča-

su a ekonomickou podporu. (Více viz prosin-

cový bulletin Energetika v EU.) Podle dohody 

zveřejnila dne 14. ledna Evropská komise 

návrh na vytvoření Fondu pro spravedlivou 

transformaci. Ten by měl nad rámec původní-

ho návrhu rozpočtu EU disponovat částkou 

7,5 miliardy eur. S navyšováním rozpočtu 

však dosud nesouhlasili čistí plátci, mezi kte-

ré Německo patří. Aktuální návrh na vytvoře-

ní fondu počítá (v návaznosti na splnění krité-

rií) s vytvořením tzv. národních obálek. Nej-

větším příjemcem finančních prostředků by 

mělo být Polsko s alokovanou částkou 2 mili-

ardy eur, následované Německem s 877 mili-

ony eur.  

Společné prohlášení označuje další priority, 

mj. dokončení rámce na podporu udržitelných 

investic, řešení úniku uhlíku způsobem kom-

patibilním s pravidly WTO a zdůrazňuje spo-

lečný závazek posilovat dodržování právního 

státu. V této souvislosti Francie, Německo    

a Polsko podporují diskusi o mechanismu 

pravidelného vzájemného hodnocení právní-

ho státu. 

Všechny tři členské země EU jsou připraveny 

dále úzce spolupracovat ve formátu Výmar-

ského trojúhelníku a aktivně přispět 

k úspěšné realizaci Konference o budoucnos-

ti Evropy. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/germany/the-weimar-triangle/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/germany/the-weimar-triangle/article/joint-statement-of-the-ministers-for-european-affairs-of-the-weimar-triangle?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=55dda601db-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_23_06_02&utm_medium=email
https://www.consilium.europa.eu/media/39940/20-21-euco-final-conclusions-cs.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39940/20-21-euco-final-conclusions-cs.pdf
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2019/09/bulletin_energetika_v_eu_07-08_2019.pdf
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2019/09/bulletin_energetika_v_eu_07-08_2019.pdf
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2019/12/bulletin-energetika-v-eu-12_2019.pdf
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Chorvatské             
předsednictví  
v Radě EU 

CHORVATSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ        

V RADĚ EU 

S  příchodem nového roku se předsed-

nictví v Radě na půl roku ujalo poprvé 

v historii Chorvatsko, poslední současný 

člen Evropské unie, který tuto úlohu nikdy 

nezastával. Priority a očekávání, spojené 

s předsednictvím čtyřmilionové země      

na pobřeží Jaderského moře, která je řadě 

našich občanů velmi blízká, jsou námětem 

dnešního článku. 

Jaké jsou hlavní cíle Chorvatského před-

sednictví? 

Chorvatsko, které je členem Unie od roku 

2013 a které ve stále poměrně nedávné mi-

nulosti zažívalo divoké, krvavé období, má 

šanci prezentovat světu sílu evropského pro-

jektu v praxi. Jeho předsednictví se zaštiťuje 

mottem „Silná Evropa ve světě výzev“. 

V předmluvě oficiálního programu Chorvati 

zmiňují, že přebírají předsednictví v období 

změn, reprezentovaných novou Komisí a od-

chodem Spojeného království z EU. Za nej-

větší výzvy pak označili poměrně pestrou 

směsici, obsahující nerovný ekonomický roz-

voj, klimatickou změnu, nárůst migrace, šíře-

ní dezinformací a rostoucí populismus. Pro-

gram je tentokrát rozdělen na čtyři hlavní té-

mata spíše než specifické oblasti: (1) Evropa, 

která se rozvíjí, (2) Evropa, která spojuje,   

(3) Evropa, která chrání a (4) Vlivná Evropa. 

Jak sami Chorvati správně naznačují, pro-

gram byl do značné míry ovlivněn vznikem 

nové Komise, s jejímž prioritami chce být sla-

děn.  

Jaké úkoly obsahují čtyři hlavní témata 

programu předsednictví?  

První část, téma „rozvíjející se Evropy“, si 

klade za cíl přispět k vyváženému a udržitel-

nému rozvoji Unie a jejich členských států. 

Tato kapitola obsahuje již konkrétněji zamě-

řené úkoly: Vyrovnaný regionální rozvoj, 

Ochrana životního prostředí a boj 

s klimatickou změnou, Posilování konkuren-

ceschopnosti a dovedností a Spokojenější  
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a vitálnější společnost. Druhý okruh progra-

mu je věnován snaze o propojení ekonomiky 

a využití potenciálu, který nabízí. „Evropa, 

která spojuje“, znamená v chorvatském pro-

gramu především tyto v širším slova smyslu 

„síťové“ oblasti: Jednotný evropský dopravní 

prostor, Vysoce kvalitní a bezpečná datová 

infrastruktura, Integrovaný energetický trh     

a Silnější spojení mezi obyvateli Unie. Třetí 

díl programu má cíl zcela konkrétní a jedno-

značný. Je jím bezpečnější Unie a její obyva-

telé. Výmluvné jsou i názvy podkapitol - Posi-

lování vnitřní bezpečnosti, Obsáhlá a udržitel-

ná migrační politika, Obrana svobody a de-

mokracie a Posilování odolnosti vůči hybrid-

ním hrozbám. Překvapivý není ani obsah po-

slední podkapitoly, zacílený na místo Evrop-

ské unie ve světě. Podkapitoly nesou názvy 

Vedoucí mezinárodní hráč, Globální partner, 

Poskytovatel bezpečí a jako poslední pak asi 

nejautentičtější z nich (vzhledem k tomu, že 

Radě předsedá Chorvatsko) s názvem Ga-

rant pokroku a stability v jihovýchodní Evro-

pě.  

Jaké místo zaujímá v programu energeti-

ka? 

Energetika má v programu předsednictví 

vlastní podkapitolu v rámci sekce, týkající se 

„propojené“ ekonomiky. Chorvati chtějí 

především navázat na všechny své před-

chůdce a pokračovat v budování Energe-

tické unie. Dalším bodem, který je dlouho-

dobý a společný všem předsedajícím ze-

mím v minulosti, je posilování energetické 

bezpečnosti. Chorvatsko chce tohoto cíle 

dosahovat prostřednictvím budování ener-

getické infrastruktury a diverzifikace zdro-

jů, včetně začlenění energie 

z obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů. 

Regionálním specifikem pak je až třetí 

bod, kdy chce předsedající země přispět 

k podpoře úlohy a potenciálu evropských 

ostrovů v přechodu na čistou energii. Lo-

gicky se energetiky týkají rovněž závazky 

vůči zlepšení životního prostředí. Chorvati 

chtějí pokračovat v diskuzi o zelené Evro-

pě a také přispět k efektivní a ambiciózní 

implementaci Pařížské dohody. S tím úz-

ce souvisí zejména přechod na nízkouhlí-

kovou oběhovou ekonomiku. Jak vidno, 

žádný úkrok od současných trendů cílení 

energetické politiky směrem k boji 

s klimatickou změnou chorvatské před-

sednictví nechystá.  

Chorvatské             
předsednictví  
v Radě EU 
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Události  
z energetiky 

4. – 5. ÚNORA 2020 

proběhne ve Varšavě první ročník konference 

zaměřené na podporu obnovitelných zdrojů 

energie ve specifickém prostředí Polska 

s názvem RE-source Poland 2020. Mottem 

akce je „udržitelná energie pro konkurence-

schopný průmysl“.  

Více informací  

 

10. – 12. ÚNORA 2020 

se v Barceloně uskuteční devátý ročník kon-

ference o čisté a zelené energetice s názvem 

ICCGE 2020. Akce bude probíhat souběžně 

s jedenáctým ročníkem konference o environ-

mentální vědě a rozvoji ICESD 2020. 

Více informací   

 

14. – 17. ÚNORA 2020 

se v Budapešti koná čtvrtý ročník mezinárod-

ní energetické a strojírenské konference na-

zvané ICPEME 2020. Akce má vysloveně 

globální charakter a přivítá do maďarské me-

tropole velké množství odborníků z celého 

světa.  

Více informací  

 

18. ÚNORA 2020 

hostí Brusel summit s názvem emPOWER. 

Základním tématem je změna energetických 

systémů, o níž bude diskutovat řada zajíma-

vých hostů napříč energetickým sektorem.  

Více informací  

 

18. – 19. ÚNORA 2020 

se v Bruselu uskuteční investiční fórum Paktu 

starostů se zaměřením na finanční trh 

s energetickou účinností. Akci spolupořádají 

Generální ředitelství pro energetiku a pro kli-

matickou akci a výkonná agentura EASME.  

Více informací  

 

26. – 28. ÚNORA 2020 

proběhne v Tokiu mezinárodní veletrh foto-

voltaické energie s názvem PV EXPO 2020. 

Jedná se o největší akci svého druhu 

v Japonsku a svoje výrobky a služby bude  

na výstavišti prezentovat pestrá směs ener-

getických firem z celého světa. Součástí akce 

je rovněž odborná konference.  

Více informací    

http://resourcepoland.pl/event/en/
http://www.iccge.org/
http://icpeme.com/
http://empower-event.eu/?ref=WindEurope
https://ec.europa.eu/easme/en/covenant-mayors-investment-forum-energy-efficiency-finance-market-place
https://www.pvexpo.jp/en-gb.html

