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Obecný přehled 
Účelem této studie je stručná analýza potenciálního přínosu politiky 
soudržnosti EU v boji proti změně klimatu. Studie, která vychází 
z kvalitativních a kvantitativních sekundárních důkazů (zejména z rozpočtu 
strukturálních fondů na období 2000–2006 a 2007–2013) a z primárních 
kvalitativních důkazů (dvou případových studií provedených ve Finsku 
a v Itálii), poukazuje na významný pokrok, jehož bylo dosaženo ve 
využívání strukturálních fondů v boji proti změně klimatu. Dále jsou zde 
uvedena doporučení, jak posílit přínos strukturálních fondů v dané oblasti.  
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SHRNUTÍ 
Dosavadní vývoj 

Změna klimatu se stala nejvyšší prioritou politických programů jak světových, tak Evropské 
unie. Vědecké důkazy i názory veřejnosti se shodují v tom, že se jedná o jednu z největších 
výzev, jíž čelíme, a to nejen z hlediska politického, ale i v širších socio-ekonomických 
souvislostech. Na změnu klimatu je nahlíženo především jako na nástroj, kterým lze 
podnítit hospodářskou obnovu a připravit půdu pro přechod na nové základy socio-
ekonomického rozvoje.  
 
EU v této oblasti zaujala vedoucí pozici tím, že přijala ambiciózní dlouhodobý program 
s cílem snížit emise skleníkových plynů. Politika soudržnosti EU by v tomto kontextu měla 
výrazně napomáhat splnění cílů stanovených na evropské úrovni, neboť regiony jsou 
změnou klimatu ovlivněny, a měly by tudíž v rámci svých pravomocí nalézt vhodná řešení. 
Na politiku soudržnosti EU jsou taktéž v tomto ohledu upírány zraky s vysokým 
očekáváním, protože tato politika podporuje odvětví a země, jež byly v minulosti označeny 
jako největší původci emisí skleníkových plynů. 
 
Cíl 

Účelem této studie je podrobně analyzovat potenciální přínos politiky soudržnosti EU v boji 
proti změně klimatu. S tím souvisejí dva cíle:  

• přesně popsat hlavní metody, strategie a konkrétní opatření a nástroje, jež byly přijaty 
za účelem boje proti změně klimatu v programových obdobích 2000–2006 a 2007–
2013; 

• zhodnotit potenciál pro zvýšení přínosu politiky soudržnosti EU v boji proti změně 
klimatu a nabídnout sadu praktických doporučení.  

 
Metodika 

Metodika použitá k vypracování této studie sestává ze tří metod: 

• za prvé, na základě sekundárních důkazů zkoumá studie důkazy o změně klimatu 
a politická opatření přijatá na celosvětové úrovni i na úrovni EU; 

• za druhé, zpráva využívá statistické údaje rozpočtu strukturálních fondů 
z programových období 2000–2006 a 2007–2013. Jejím účelem je určit hlavní body 
opatření pro boj proti změně klimatu, jež byla přijata v rámci programů strukturálních 
fondů (tj. které oblasti politiky jsou prioritní, které členské státy a regiony vykazují 
největší činnost);  

• a konečně, ve dvou členských státech, ve Finsku a v Itálii, byly provedeny dvě 
případové studie, jež jsou brány jako exemplární příklad problémů způsobených 
změnou klimatu a přijatých politických opatření v tomto směru.  

 
Zjištění 

Řada zdrojů poskytuje značné množství vědeckých důkazů o tom, že klima naší planety se 
mění, a do určité míry panuje shoda, že původcem této vývojové tendence je lidský činitel. 
Za hlavní příčinu změny klimatu byly označeny emise skleníkových plynů. Ze současné EU 
s 27 členskými státy patří všech pět států s největšími hodnotami emisí skleníkových plynů 
do EU-15: Německo, Spojené království, Itálie, Francie a Španělsko. Z celkové míry emisí 
v rámci EU-15 mají největší podíl na emisích skleníkových plynů dvě odvětví, a to výroba 
energie (80 %) a silniční doprava (21 %). Emise skleníkových plynů však nejsou jediným 
faktorem změny klimatu, ve hře jsou taktéž přírodní rizika. Evropské státy jsou zranitelné 
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vůči přírodním rizikům, přičemž tato zranitelnost je větší směrem k východním státům 
z důvodu jejich nižší schopnosti vyrovnat se s potížemi, což souvisí s nižším národním HDP 
na hlavu. 
 
Na úrovni EU je prosazována řada ambiciózních politických iniciativ, jejichž účelem je 
vyrovnat se s riziky, která s sebou změna klimatu přináší. Za těmito iniciativami stojí 
závazek EU radikálně snížit emise skleníkových plynů a docílit toho, aby evropské 
hospodářství fungovalo na vysoce energeticky úsporné, nízkouhlíkové bázi. Tyto snahy 
vyvrcholily v lednu roku 2008 balíčkem, který stanoví jeden z nejctižádostivějších souborů 
cílů v oblasti změny klimatu a energetiky. Ačkoli jsou v platnosti obchodní systémy 
stanovující stropy (tzv. cap-and-trade) vycházející z redukčních kvót stanovených Kjótským 
protokolem na mikroúrovni (společnosti) i makroúrovni (členské státy), hlavní slabina 
těchto systémů spočívá v tom, že nejsou zavedeny sankce pro ty, jež nedodržují právně 
závazná ujednání.  
 
Důsledky změny klimatu pak pociťují zejména evropské regiony. Tyto důsledky, jež jsou 
rozdílné pro jednotlivé regiony, jsou přímé i nepřímé povahy a měly by být brány v potaz 
při formování budoucí politiky soudržnosti EU.  
 
Politika soudržnosti by měla hrát klíčovou úlohu v úsilí o plnění cílů, které si EU stanovila 
v oblasti klimatu a energetiky. Většina odvětví, která jsou potenciálně velkými zdroji emisí 
skleníkových plynů, totiž tradičně spadá do oblastí regulovaných politikou soudržnosti EU 
(doprava, stavebnictví, služby, malé a střední podniky, zemědělství a nakládání s odpady) 
a státy, které nejvíce čerpají z politiky soudržnosti EU, produkují také nejvíce emisí 
skleníkových plynů (ve všech čtyřech zemích, které čerpají největší podporu na hlavu ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, tj. Španělsko, Portugalsko, Řecko a Irsko, došlo 
také k největšímu zvýšení míry emisí skleníkových plynů v celé EU).  
 
Celá jedna kapitola této zprávy je věnována analýze výdajů strukturálních fondů určených 
na boj proti změně klimatu v programových obdobích 2000–2006 a 2007–2013. Bylo 
zjištěno, že v období 2000–2006 vynaložily členské státy (EU-25) přibližně 14 miliard EUR 
(což odpovídá 6,4 % celkových prostředků strukturálních fondů) na opatření týkající se 
změny klimatu. Pokud jde o období 2007–2013, mění se předchozí scénář radikálním 
způsobem, neboť Evropská unie hodlá investovat přibližně 51 miliard EUR (tedy zhruba 
15 % celkových prostředků strukturálních fondů) do opatření usilujících o to, aby EU splnila 
své cíle v oblasti klimatu a vytvořila hospodářství fungující na nízkouhlíkové bázi. Největší 
částku ze strukturálních fondů určenou na boj proti změně klimatu v absolutních hodnotách 
čerpá Polsko (více než 10 miliard EUR), Itálie a Španělsko, zatímco pokud jde o výdaje 
v relativních hodnotách, zaujímají přední příčky Řecko (23,7 %), Maďarsko (19,8 %) 
a Slovinsko (19,5 %). 
 
Výdaje byly zkoumány rovněž z hlediska jednotlivých oblastí politiky. Za relevantní pro boj 
proti změně klimatu jsou považovány tyto oblasti pomoci: technologie šetrné k životnímu 
prostředí, energetika, ekologické infrastruktury prostředí, propady uhlíku, udržitelná 
mobilita, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí a řízení a prevence rizika.  
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Rozdělení strukturálních fondů podle oblastí politik, 2000–2006 a 2007–2013 
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Zdroj: Autoři zpracovávající údaje GŘ Regio 

 
2000–2006      2007–2013 
Technologie šetrné k životnímu prostředí 10,7 %  Zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí 0,6 % 
Energetika 6,0 %      Řízení a prevence rizika 12,8 % 
Ekologické infrastruktury 2,4 %    Technologie šetrné k životnímu prostředí 4,9 % 
Propady uhlíku 2,5 %     Energetika 17,4 % 
Udržitelná mobilita 78,3 %    Ekologické infrastruktury 2,0 % 
       Udržitelná mobilita 62,4 % 
 
Z obrázku lze vyčíst, že udržitelná mobilita je oblastí čerpající největší podíl prostředků, 
a to v obou programových obdobích. Z celkové částky prostředků vynaložených na boj proti 
změně klimatu v rozpočtovém období 2000–2006 bylo věnováno 78 % na posilování 
udržitelné mobility, 11 % na technologie šetrné k životnímu prostředí, 6 % na energetickou 
účinnost a obnovitelné zdroje energie, 3 % na opatření týkající se problematiky propadů 
uhlíku (např. zalesňování) a 2 % na budování ekologických infrastruktur (ovzduší). 
V současném programovém období je rozdělení fondů následující: 62,4 % na udržitelnou 
mobilitu, 17,4 % na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost, 12,8 % na řízení 
a prevenci rizika, 5 % na pomoc malým a středním podnikům za účelem podpory produkce 
výrobků a výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a přibližně 2 % na ekologické 
infrastruktury vztahující se na znečišťování ovzduší. 
 
Avšak pomoc pocházející ze strukturálních fondů může mít pro změnu klimatu rozporuplné 
důsledky. Některé z nejběžnějších investic učiněných v rámci politiky soudržnosti se totiž 
týkají infrastruktur, které produkují velké množství emisí. Oblastmi pomoci této kategorie 
jsou: silnice, dálnice, letiště, elektřina, plyn, ropa a tuhá paliva. Analýza rozpočtu 
strukturálních fondů pro tyto oblasti zdůrazňuje, že v období 2000–2006 přesahoval podíl 
pro výše uvedená opatření podíl určený pro opatření šetrná ke klimatu (9,1 % oproti 
6,5 %), zatímco v novém období je tomu naopak (12,9 % oproti 14,9 %). Je zjevné, že 
podpora takových infrastruktur (ačkoli mohou být pro rozvoj regionu nezbytné) zvyšuje 
riziko, že na mnoho let ulpíme na tradičních systémech infrastruktury produkující vysokou 
míru emisí. Alternativy k těmto možnostem a opatření na přizpůsobení se změně klimatu by 
měly být zvažovány, pokud budou schůdné.  
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Byla provedena prostá korelační analýza, která srovnává rozpočet strukturálních fondů na 
opatření týkající se klimatu (čisté hodnoty platné pro ta opatření, jež mají negativní vliv na 
změnu klimatu) a pro opatření týkající se emisí skleníkových plynů, s cílem zjistit, zda 
mohou strukturální fondy přispět ke snížení (či naopak zvýšení) emisí skleníkových plynů. 
Nebyla nalezena žádná korelace, což svědčí o tom, že byť jsou strukturální výdaje 
významným zdrojem financování, nemohou samy o sobě výrazně ovlivnit hlavní tendence 
změny klimatu. Zároveň výsledek poukazuje na to, že některé členské státy přijímají 
politická rozhodnutí, jež nejsou vždy v souladu s cíli Kjótského protokolu (někdy dokonce 
přispívají ke zvýšení emisí).  
 
A konečně, v Itálii a ve Finsku byly vypracovány dvě případové studie, jejichž účelem bylo 
zjistit, jakým způsobem tyto dvě země, jimž změna klimatu přinesla vzájemně odlišné 
problémy, řešily tyto problémy prostřednictvím strukturálních fondů a jaká konkrétní 
opatření v této oblasti přijaly. Cílem analýzy bylo zjistit konkrétní prováděcí mechanismy 
a vyzdvihnout rozdílný přístup při přijímání politických rozhodnutí na vnitrostátní 
a regionální úrovni, jakož i prováděcí mechanismy při předkládání iniciativ v otázkách 
změny klimatu. Hlavními závěry jsou:  
 
• ačkoli většina projektů uskutečněných v předchozím období připadá spíše pod politiku 

životního prostředí než změnu klimatu jako takovou, přispěly tyto projekty nepřímo ke 
snížení emisí skleníkových plynů (např. díky podpoře výroby a využívání bioenergie) 
a ke zmírnění důsledků škod způsobených přírodními katastrofami (díky podpoře 
intervencí spojených se snižováním hydrogeologických rizik); 

• nová generace programů strukturálních fondů se více zaměřuje čistě na intervence 
týkající se změny klimatu a je zde patrný posun od tradičnějších politik životního 
prostředí v širším slova smyslu (vodní hospodářství, energetická účinnost a nakládání 
s odpady) k intervencím více zaměřeným na změnu klimatu (snižování emisí, 
předcházení rizikům a obnovitelná energie); 

• regiony spadající pod Cíl 2 vynakládají největší díl fondů na podporu firem, které se 
zabývají iniciativami ve výzkumu a inovacích s cílem vyvinout udržitelné produkty 
a výrobní procesy a technologie šetrné k životnímu prostředí, zatímco pro regiony 
spadající pod Cíl 1 zůstávají z finančního hlediska významné investice do infrastruktury 
(zejména udržitelné mobility); 

• pokroku bylo rovněž dosaženo při používání ukazatelů monitorování ve zprávách 
o cílech v oblasti snižování emisí CO2, jakož i v oblasti postupů při výběru projektů, kdy 
je sledováno, zda jsou projekty přínosné z hlediska politik životního prostředí, a dále při 
používání specifických metod hodnocení, např. strategické posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

 
Závěry a doporučení 

• Ačkoli panuje široká shoda v tom, že klima se mění nejen v důsledku proměnlivosti 
přírody, ale také z důvodu lidské činnosti, projevuje se při řešení tohoto problému 
nečinnost a otálení, jejichž míra se liší v závislosti na zemích a odvětvích a jež způsobují 
finanční ztráty. 

• Německo, Spojené království, Itálie, Francie a Španělsko stojí za více než 60 % 
celkových emisí skleníkových plynů EU-27, kdy hlavními původci těchto emisí jsou 
odvětví veřejné energetiky a dopravy.  

• Projekty založené na výzkumu poukazují na to, že zranitelnost Evropy se zvyšuje 
směrem k východním zemím, neboť země EU-15 mají vyšší schopnost vyrovnat se 
s potížemi.  
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• Politika soudržnosti poskytuje širokou škálu nástrojů jak regionálním, tak místním 
ekonomikám k tomu, aby se dokázaly vypořádat s výzvami, které nám klade změna 
klimatu. V období 2000–2006 však opatření poškozující klima pohltila větší podíl 
finančních zdrojů než ta, která jsou ke klimatu šetrná. 

• V novém programovém období se v politice zvýšilo povědomí o změně klimatu. Ty 
operační programy, kterým se dostává finanční podpory, zohledňují opatření v oblasti 
energetické účinnosti, udržitelné mobility a podpory firmám přímějším 
a integrovanějším způsobem, což potvrzuje to, že nová generace programů 
strukturálních fondů se více věnuje čistě opatřením týkajícím se změn klimatu.  

• Regiony spadající pod Cíl 2 vynakládají největší díl finančních prostředků na podporu 
firem, které se zabývají iniciativami ve výzkumu a inovacích s cílem vyvinout udržitelné 
produkty a výrobní procesy, zatímco regiony spadající pod Cíl 1 více investují do 
infrastruktury. 

Na závěr zpráva předkládá sadu doporučení:  

• EU by se měla za účelem dosažení cílů Kjótského protokolu zavázat k ráznější 
a důslednější činnosti:  
· zavést sankce pro ty členské státy, které nedodržují stanovené emisní povolenky, 

a to pokud jde o veškeré legislativní návrhy týkající se snižování emisí skleníkových 
plynů (počínaje systémem EU pro obchodování s emisemi a směrnicí o společném 
úsilí). Prostředky získané z pokut členských států nesplňujících dané závazky by 
mohly být využity na opatření podporující přizpůsobování se změně klimatu a její 
zmírňování; 

· učinit změnu klimatu nejvyšší prioritou svých intervencí a současně omezit podporu 
intervencí, jež mají za následek vysokou míru emisí, pokud lze zvolit alternativní 
řešení. Pro každou oblast politiky by měly být stanoveny a schváleny cíle 
a uplatněna vlastní metodika hodnocení, jehož účelem bude posoudit, zda specifické 
intervence a projekty důsledně sledují tento komplexní cíl.  

• Komise by měla v rámci politiky soudržnosti:  
· výrazněji zasvětit programy politiky soudržnosti tomu, aby příjemci přešli 

k nízkouhlíkovému, energeticky účinnému hospodářství, a to tak, že v období 2014–
2021 bude nejméně 30 % celkového rozpočtu strukturálních fondů vyhrazeno na 
opatření týkající se změny klimatu a že tento cíl bude prosazován ve všech 
intervencích. To znamená, že veškeré investice profitující z politiky soudržnosti, ať 
už jde o jakékoli odvětví, by měly být posuzovány z hlediska jejich přínosu v oblasti 
zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně; 

· požadovat vhodnější a konkrétnější nástroje (např. odolnost vůči klimatu, předběžné 
prověřování potenciálně riskantních projektů atd.), které by posoudily, jaký mají 
intervence financované ze strukturálních fondů vliv na změnu klimatu; 

· již v období 2007–2013 podporovat přechod regionálních ekonomik na nízkouhlíkové 
infrastruktury, a to vytvářením nátlaku na řídící orgány, aby vybíraly pouze projekty 
šetrné ke klimatu, a tím přispěly k dosažení daných cílů.  

• Členské státy by měly:  
· přijmout komplexní dlouhodobé strategické plány, jež by pro cíle Kjótského 

protokolu vytvořily řádný právní rámec. Výsledky politik v oblasti snižování emisí by 
měly být monitorovány a řádně hodnoceny a místním aktérům (soukromým 
společnostem, obcím a obchodním sdružením) by měly být poskytnuty pobídky, aby 
do této oblasti výrazně investovali; 

· prosazovat používání prostředků politiky soudržnosti na energetickou účinnost, 
udržitelnou mobilitu, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí, a současně se 
vyhýbat investicím do opatření, jež mají za následek zvyšování emisí, jestliže lze 
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zvolit schůdná čistší alternativní řešení. Ačkoli samotné strukturální fondy nemohou 
výrazně ovlivnit vnitrostátní úrovně emisí skleníkových plynů, mohou sloužit jako 
užitečný finanční a politický pákový efekt k uplatňování intervencí, jež usnadňují 
přechod ekonomických systémů na nízkouhlíkové ekonomie s malou mírou emisí; 

· na regionální úrovni podporovat činnosti v oblasti výzkumu a technické pomoci, 
a poskytnout tak politikům zodpovědným za opatření politiky soudržnosti možnost 
uplatnit v boji proti změně klimatu pokrokovější strategie. Dále by na místní úrovni 
měly být podporovány vědecké znalosti a technické schopnosti v oblasti změny 
klimatu. 

• Řídící orgány zodpovědné za programy strukturálních fondů by měly:  
· investovat prostředky ze strukturálních fondů do opatření, která jsou v souladu 

s vnitrostátními dlouhodobými strategiemi. Těm, kteří by se nepodíleli na dosažení 
těchto cílů, by mohly být uloženy sankce. Pilotní opatření v této oblasti by mohla být 
prováděna v rámci intervencí politiky soudržnosti, s ohledem na uplatňování 
výkonnostní prémie1, jež byla zavedena v programovacím období 2000–2006;  

· být lépe informovány o specifických vyhodnocovacích metodách a prováděcích 
postupech týkajících se změny klimatu, jež jsou dobře vyvinuty v různých oblastech 
politiky, a usnadňovat tak vzájemnou výměnu pozitivních zkušeností mezi odvětvími 
a současně navrhovat a prosazovat své intervence na místní úrovni;  

· navrhnout vhodnou strategii, která bude přiměřená úrovni vlastní zranitelnosti, 
a s regiony čelícími podobným problémům si vyměňovat osvědčené postupy. Měly 
by mít na vědomí to, že velmi záleží na zvláštnostech oblastí na subregionální úrovni 
(např. pobřežní a vnitrozemská pásma mají zcela odlišné potřeby); 

· na regionální úrovni podporovat komplexnější systém sledování zahrnující alespoň 
ukazatele emisí skleníkových plynů a emisí CO2. Horizontální priorita, pokud jde 
o životní prostředí, by měla být výlučněji spojena s otázkami změny klimatu 
a ověřitelné cíle v oblasti snížení emisí by měly být základem pro hodnocení 
programů a projektů týkajících se životního prostředí.  

 

                                    
1  Článek 44 nařízení 1260/1999 stanoví, že výkonnost každého operačního programu a jednotných 

programových dokumentů se v polovině období zhodnotí na základě omezeného počtu ukazatelů monitorování, 
jež odrážejí účinnost, řízení a finanční provádění a jimiž se měří výsledky ve vztahu k jejich zvláštním 
počátečním cílům. Programům, které splňují stanovené cíle, byla udělena zvláštní odměna v podobě 4 % z 
rozpočtu strukturálních fondů, které nebyly na počátku období přiděleny. Poprvé tak došlo k přímému 
propojení mezi rozhodnutím o míře účasti na financování a dosaženými výsledky. 


