
 
Klimatická neutralita? Jak chce Evropa uplatňovat
Pařížskou dohodu
 

Dlouhodobé klimatické cíle EU, včetně klimatické neutrality do roku 2050, jsou nyní
právně závazné. Unie tak učinila před klimatickou konferencí OSN COP26.
 
Plénum přijalo 28. listopadu 2019 usnesení, ve kterém poslanci vyzývají EU, aby do roku 2050
stanovila klimatickou neutralitu jako svůj dlouhodobý cíl. Odpovídá to závazkům Pařížské
dohody.
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20190926STO62270/uhlikova-neutralita-dosahneme-ji-do-roku-2050


Ve stejný den přijalo plénum související usnesení o klimatické nouzii. V prosinci 2019 Evropská
komise představila plán pro klimaticky neutrální Evropu - takzvanou Zelenou dohodu pro
Evropu.
 
 
Cílem Pařížské dohody je omezit globální oteplování výrazně pod dvěma stupni Celsia a co
nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období,
abychom se vyhnuli katastrofickým důsledkům změny klimatu. Dohodu podepsalo 194 zemí a
Evropská unie. Všechny státy EU - tedy včetně Česka - jsou signatáři samy o sobě, ale
koordinují své postoje a stanovují společné cíle snižování emisí na unijní úrovni.
 
 
 
Národní cíle snižování emisí 
 
Signatáři Pařížské dohody si každých pět let stanovují cíle pro své úsilí v oblasti klimatu a
postupně mají zvyšovat úroveň svých ambicí. Tyto cíle jsou známé jako vnitrostátně stanovené
příspěvky (anglicky nationally determined contribution, čili NDCs).
 
Cíle EU v oblasti klimatu 
 
EU byla první velkou ekonomikou, která předložila konkrétní cíle podle Pařížské dohody –
slíbila snížení emisí CO2 do roku 2030 o 40 % ve srovnání s úrovní roku 1990.
 
 
V červnu 2021 přijal parlament evropský právní rámec pro klima, čímž učinil z politického
závazku klimatické neutrality do roku 2050 v rámci Zelené dohody závaznou povinnost.
Očekává se, že EU bude prosazovat klimatický zákon jako ambiciózní úspěch na klimatické
konferenci OSN COP26.
 
 
 
Proč je konference COP26 důležitá? 
 
K první aktualizaci vnitrostátně stanovených příspěvků (NDCs) dojde na COP26 v Glasgow ve
Spojeném království v listopadu 2021. Ačkoliv byla konference o rok odložena kvůli koronaviru,
některé země své NDCs doposud neaktualizovaly. Analýza předložených příspěvků navíc
ukazuje, že opatření k dosažení dohodnutých cílů zůstávají nedostatečná.
 
 
Podle zprávy mezinárodního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) o globálním oteplování z
roku 2021 je nutné okamžitě, rychle a rozsáhle snížit emise skleníkových plynů. Pokud se to
nepodaří, nebude možné udržet globální oteplování ani na 2 °C, natož pak na 1,5 °C.
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20191121IPR67110/evropsky-parlament-vyhlasil-v-unii-klimatickou-nouzi
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/zmeny-klimatu/20180905STO11945/jak-klimaticka-zmena-ovlivnuje-evropu-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/zmeny-klimatu/20180305STO99003/snizovat-emise-co2-cile-a-opatreni-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/zmeny-klimatu/20180706STO07407/jak-se-dari-snizovat-emise-co2-v-eu-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210621IPR06627/parlament-schvalil-pravni-ramec-pro-dosazeni-klimaticke-neutrality-do-roku-2050
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/


43 % občanů ve průzkumu Eurobarometr v srpnu 2021 uvedlo, že opatření proti změně klimatu
by pro Evropský parlament měla být hlavní prioritou.
 
 
Evropský parlament se obává, že cíle oznámené v Paříži v roce 2015, kdy byla Pařížská
dohoda podepsána, budou v roce 2100 znamenat oteplení výrazně přesahující 3 °C (ve
srovnání s předindustriální úrovní). Europoslanci to uvedli v usnesení schváleném 21. října a
vyzvali všechny země G20, aby prokázaly globální vedoucí postavení a aby se zavázaly
dosáhnout klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. 
 
 
 
Klíčové pojmy
• UNFCCC - Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu: vstoupila v
platnost v roce 1994 a na jejím základě byla dohodnuta Pařížská dohoda a Kjótský protokol.

• COP - Konference smluvních stran UNFCCC: každoročně se scházejí, aby projednaly, jak
dosáhnout cílů úmluvy.

• NDC - vnitrostátně stanovený příspěvek: cíl zmírňování změny klimatu, který musí každý
signatář Pařížské dohody stanovit každých pět let.

Další odkazy
Stručně: Konference o změně klimatu COP26 v Glasgow (anglicky)
Dlouhodobá strategie do roku 2050 - Evropská komise
Klimatická vyjednávání - Studie Think tanku EP (anglicky)
Pařížská dohoda (český překlad od MŽP)
Stručně: Schvalování evropského právního rámce pro klima (anglicky)
Podívejte se znovu na náš facebookový rozhovor s Pascalem Canfinem, předsedou výboru pro
životní prostředí
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/press-tool-kit/5/surveys-in-all-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211014IPR14913/klimaticka-zmena-vetsi-globalni-ambice-pro-skutecne-vysledky-cop26
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_cs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://www.mzp.cz/cz/parizska_dohoda
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=882477809039444&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=882477809039444&ref=watch_permalink

