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Ciele EÚ v boji proti klimatickým zmenám: ako 
pokračujeme? (infografika)

EÚ prekročila ciele v znižovaní emisií skleníkových plynov do roku 2020. V našej 
infografike sa dozviete viac.

Boj proti klimatickým zmenám je pre EÚ kľúčovou prioritou. Zaviazala sa dosiahnuť určitý cieľ a 
prijalo sa niekoľko opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. Aký pokrok bol v tejto 
oblasti dosiahnutý?

Ciele EÚ do roku 2020
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20180703STO07129/ake-opatrenia-prijima-eu-proti-klimatickym-zmenam
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-measures


Vývoj emisií skleníkových plynov v EÚ

Ciele EÚ do roku 2020 boli stanovené v klimaticko-energetickom balíku prijatom v roku 2008. 
Jedným z nich bolo zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňami v 
roku 1990.

Zistite viac o rôznych druhoch skleníkových plynov a ich vplyve na globálne otepľovanie.

 
 
Odhaduje sa, že emisie v EÚ v roku 2020 boli o 31 % nižšie ako v roku 1990, čo znaená, že cieľ 
EÚ bol prekročený o 11 percentuálnych bodov. Potvrdené dáta ukazujú, že úroveň emisií je v 
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https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20230316STO77629/klimaticke-zmeny-sklenikove-plyny-sposobujuce-oteplovanie


roku 2019 o 24 % nižšia v porovnaní s rokom 1990. Silný prepad úrovne emisií bol 
zaznamenaný medzi rokmi 2019 a 2020 v dôsledku Covid-19 pandémie. 

Podľa najnovších prognóz členských štátov založených na existujúcich opatreniach by však do 
roku 2030 bolo zníženie čistých emisií iba o 41 %. Cieľ EÚ do roku 2030 stanovený v 
Klimatickom právnom predpise EÚ ráta s poklesom emisií minimálne o 55 % v porovnaní s 
rokom 1990. Pripravovaný balíček novej legislatívy známy pod pojmom "Fit for 55" má za cieľ 
dosiahnuť ciele stanovené v Európskej zelenej dohode a urobiť z Európy klimaticky neutrálny 
kontinent do roku 2050. 

Zistite viac: Klimatické zmeny v Európe - fakty a čísla

Pokrok v energetike a priemysle
Aby EÚ splnila vyššie uvedené ciele do roku 2020, podniká kroky v rôznych odvetviach. Jedným 
z nich je systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorý pokrýva emisie skleníkových 
plynov z odvetví energetiky a priemyslu, ako aj odvetvie leteckej dopravy (to predstavuje cca. 
40 % z celkového objemu emisií skleníkových plynov v EÚ).

V rokoch 2005 až 2020 poklesli emisie z elektrární a tovární, na ktoré sa vzťahuje systém 
obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS) o 40 %. To predstavuje o čosi viac ako 23 %, ktoré 
EÚ stanovila ako cieľ do roku 2020.

Národné ciele
Na zníženie emisií z iných sektorov (bývanie, poľnohospodárstvo, odpad, doprava - okrem 
letectva) stanovili členské štáty EÚ národné ciele znižovania emisií podľa rozhodnutia o 
spoločnom úsilí. Emisie z odvetví, na ktoré sa vzťahujú národné ciele, boli v roku 2020 o 15 % 
nižšie ako v roku 2005 a mierne tak prekročili cieľ zníženia o 10 % do roku 2020.

Zníženie emisií bolo ovplyvnené najmä zlepšení energetickej efektívnosti a prechodom na 
palivá s nižšou uhlíkovou náročnosťou. Emisie z dopravy sa naopak každoročne zvyšovali až 
do začiatku pandémie Covid-19.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20190926STO62270/co-je-to-uhlikova-neutralita-a-ako-ju-mozeme-dosiahnut-do-roku-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200618STO81513/ekologicky-dohovor-ako-eu-pracuje-na-klimatickej-neutralite-a-udrzatelnosti
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20180703STO07123/klimaticke-zmeny-v-europe-fakty-a-cisla
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20170213STO62208/reforma-europskeho-systemu-obchodovania-s-emisiami-ets
https://www.eea.europa.eu/publications/the-eu-emissions-trading-system
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180208STO97442/cutting-eu-greenhouse-gas-emissions-national-targets-for-2030


Ciele pre krajiny EÚ

Národné emisné ciele do roku 2020 sa pohybovali od 20 % zníženia do roku 2020 (oproti úrovni 
z roku 2005) v prípade najbohatších krajín až po 20 % zvýšenie v prípade najmenej bohatých 
krajín.
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Ďalšie infografiky o klimatických zmenách
Ktoré krajiny a odvetvia vypúšťajú najviac emisií skleníkových plynov

Infografika: ako zmena klímy ovplyvňuje Európu

Emisie CO2 z automobilov: fakty a čísla

Emisie z leteckej a lodnej dopravy: fakty a čísla

Časová os: kľúčové míľniky v svetovom boji proti klimatickým zmenám

Ďalšie informácie (anglicky)
Európska environmentálna agentúra (EEA): EÚ dosiahla 20-20-20 klimatické ciele
Výročná sráva Európskej environmentálnej agentúry (EEA): Trendy a projekcie pre Európu 
2021
Európska environmentálna agentúra (EEA): Klíma a energia
Európska komisia: pokrok v znižovaní emisí
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/climate-change/20180301STO98928
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/climate-change/20180905STO11945/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/climate-change/20190313STO31218/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/climate-change/20191129STO67756/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20180404STO00910/historia-rokovani-o-klimatickych-zmenach-infografika
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inventory/intro
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/progress-made-cutting-emissions_sk
mailto:webmaster@europarl.eu

