EVROPSKÁ RADA (19. A 20. BŘEZNA 2009)
SEKRETARIÁT RADY EU

~ INFORMATIVNÍ PŘEHLED Č. 2 ~
ZMĚNA KLIMATU A ENERGETIKA
Kodaňská konference
V posledních letech a zejména od roku 2007 EU postupně pracuje na postoji s ohledem na
15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Toto
zasedání se bude konat v prosinci roku 2009 v Kodani a měla by na něm vzniknout celosvětová
dohoda o změně klimatu, která nahradí Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012.
Klíčovými prvky pro provádění budoucí dohody budou financování, technologická spolupráce
a budování kapacit. Jarní zasedání Evropské rady posoudí kritéria, podle nichž budou rozvinuté
země sdílet úsilí vynakládané na zmírnění změny klimatu, jakož i kritéria pro zvýšení finančních
a investičních toků na úsilí v oblasti zmírňování a adaptace v rozvojových zemích, s cílem čelit
negativním účinkům nevyhnutelné změny klimatu a zároveň podpořit inovace a hospodářský růst.
V prosinci roku 2008 Evropská rada schválila legislativní balíček coby právní rámec pro provádění
závazků EU v oblasti klimatu a energetiky, zejména cíl „20-20-20“, jenž má být splněn do roku
2020:
snížení emisí skleníkových plynů o 20 %,
zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů ze současných 8,5 % na 20 %,
zvýšení energetické účinnosti o 20 %.
EU se velmi aktivně podílela na mezinárodních jednáních, jako byly konference na Bali (2007)
a v Poznani (2008), na nichž byly stanoveny pracovní programy pro rok 2009. Tato jednání budou
v rámci UNFCCC pokračovat v druhém čtvrtletí roku 2009 a EU je odhodlána jít i nadále
v mezinárodním měřítku příkladem v boji proti změně klimatu.
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EU se již zavázala ke 20% snížení svých emisí skleníkových plynů do roku 2020 ve srovnání
s hodnotami z roku 1990 bez ohledu na mezinárodní dohodu. EU je ochotna jít ve svém úsilí dále
a omezit své emise skleníkových plynů až o 30 %, pokud se další rozvinuté země zaváží ke
srovnatelnému snižování emisí a vyspělé rozvojové země přispějí úměrně svým povinnostem
a schopnostem.
Podle zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) by měly rozvinuté země v rámci
domácího i mezinárodního úsilí snížit společně své emise skleníkových plynů do roku 2020 o 25 až
40 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990 a do roku 2050 o 80 až 95 %.
Rozvojové země s výjimkou nejméně rozvinutých zemí a malých ostrovních rozvojových států by
se měly zavázat k začlenění strategií a plánů rozvoje s nízkými emisemi CO2 do celostátních
a odvětvových strategií a plánů vztahujících se na všechna hlavní odvětví produkující emise, aby
zajistily soulad s cílem omezit globální oteplování na 2°C ve srovnání s hodnotami před
průmyslovou revolucí.
Udržení globálního oteplování pod hranicí 2°C bude vyžadovat významné finanční zdroje za
účelem snížení emisí a přizpůsobení, avšak mělo by také podnítit inovace a hospodářský růst a vést
k dlouhodobému udržitelnému rozvoji.
Energetika
Jedním z hlavními faktorů plnění 20% cílů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů je
zmírnění celosvětové poptávky po energii, a to na základě tří základních cílů EU v oblasti
energetiky, jimiž jsou udržitelnost, konkurenceschopnost a především zabezpečení dodávek.
V rámci akčního plánu EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití předloženého
Komisí v listopadu roku 2008 a závěrů Rady ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku
ze dne 19. února 2009 stanoví jarní zasedání Evropské rady pokyny zaměřené na zvýšení
energetické bezpečnosti Unie ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, a to v těchto oblastech:
-

rozvoj energetické infrastruktury v Evropě,
zvýšení zásob zemního plynu a ropy a zdokonalení mechanismů reakce na krizové situace
v zájmu zabezpečení dodávek,
zvýšení energetické účinnosti,
diverzifikace zdrojů a tras dodávek energie Unie, včetně obnovitelných zdrojů energie,
prosazování zájmů Unie v oblasti energetiky ve vztazích se všemi příslušnými partnerskými
zeměmi.

-

Další informace viz rovněž:
•
•
•
•
•

Sdělení Komise: „Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani“ (5892/09)
Závěry Rady ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku ze dne 19. února 2009
(6692/09),
Kodaňská konference: http://cop15.dk
Závěry ze zasedání Evropské rady v prosinci roku 2008 (17271/08)
Sdělení Komise „Druhý strategický přezkum energetické politiky – Akční plán EU pro
zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití“ (15944/08)
_____________________
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