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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Frans TIMMERMANS 

Nominovaný kandidát na výkonného místopředsedu pro Zelenou dohodu pro 

Evropu 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše jmenování 

komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete 

k vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko 

rovnosti žen a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? 

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte 

zajistit, aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit 

nezpochybnila plnění Vašich povinností v rámci Komise? 

A: Kvalifikace/zkušenosti/motivace 

Je pro mě ctí, že mi byla dána příležitost sloužit dalších pět let Evropské unii a občanům 

Evropy ve funkci člena sboru komisařů. Jak jsem již předeslal poslancům Evropského 

parlamentu v roce 2014, jsem přesvědčen, že můj osobní i profesní život mě vybavil 

všemi odpovídajícími schopnostmi a znalostmi i patřičným přístupem a nasazením, 

abych mohl plnit úkoly prvního místopředsedy Evropské komise. Nyní mohu dodat, že 

práce pro Komisi a úsilí o lepší Evropu v posledních letech mé přesvědčení a motivaci 

jen posílily. Rovněž mě inspirovaly letošní zkušenosti z kampaně pro volby do 

Evropského parlamentu i rozhovory s mnoha Evropany v jejich domovských zemích o 

jejich přáních a snech ohledně budoucnosti našeho kontinentu. Portfolio Zelená dohoda 

pro Evropu, které mně přidělila nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová, 

velmi vítám, protože mi dává nejen příležitost k vytvoření transformační agendy, kterou 

náš kontinent a naše planeta zoufale potřebují, ale i odpovědnost za tuto oblast. Fakta o 

změně klimatu jsou sice nepopiratelná, nicméně jak bylo uvedeno v diskusním 

dokumentu Komise „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“, neměla by v nás 

vzbuzovat obavy ani úzkost, ale měla by nás inspirovat k činům. 

Evropa je v mých genech i v mém srdci. Moje rodina pochází z pohraniční oblasti 

Nizozemska, tedy z komunity, které má v živé paměti utrpení způsobené rozdělením 

Evropy. To odedávna posilovalo moji touhu po sjednocené Evropě. Narodil jsem se v 

Maastrichtu, část svého dětství jsem strávil v Belgii a Itálii a poté jsem odešel studovat 

do Francie. Moji prarodiče a rodiče zažili ekonomickou, kulturní a sociální transformaci, 

jež byla důsledkem postupného ukončování těžby uhlí v jejich domovském regionu. A 

tato vzpomínka mě bude doprovázet při mém úsilí o zelenou a spravedlivou transformaci 

Evropy, při které nikdo nezůstane pozadu.   

Po studiích jsem téměř dva roky sloužil v nizozemské armádě. Do nizozemské 

diplomatické služby jsem vstoupil v roce 1987, tedy na počátku historické změny v 
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Evropě, kdy se začal kontinent opět sjednocovat. Stále se domnívám, že šlo o jeden z 

nejdůležitějších pozitivních kroků v poválečné Evropě. Byl jsem osobním tajemníkem a 

poradcem Maxe van der Stoela, který byl nizozemským ministrem zahraničních věcí a 

poté v polovině devadesátých let Vysokým komisařem pro národnostní menšiny v 

Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V roce 1998 jsem byl zvolen členem 

parlamentu za nizozemskou Stranu práce, kterým jsem měl tu čest zůstat celkem jedenáct 

let. Byl jsem členem Evropského konventu za nizozemskou dolní komoru.  

Jako poslanec parlamentu, jako ministr pro evropské záležitosti v letech 2007–2010 a 

jako ministr zahraničních věcí v letech 2012–2014 jsem měl mimořádnou příležitost 

vyměňovat si názory o Evropské unii s jinými politiky, studenty, novináři i občany, kteří 

pocházeli z nejrůznějších částí společnosti a zastávali široké spektrum názorů. Pevně 

věřím v základní hodnoty, jak jsou stanoveny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, a 

také jsem je ve své funkci prvního místopředsedy Junckerovy Komise energicky 

obhajoval. Budu je bránit v jakékoli funkci, kterou budu zastávat, protože jsou součástí 

toho, co z nás dělá Evropany.  

Všichni v posledních letech pozorujeme tlak vyvíjený na naše hodnoty i to, jak 

prostřednictvím určitých pravdivých informací, ale hlavně vyložených lží a 

zjednodušených řešení získávají své stoupence nesnášenlivost, antiliberalismus, 

xenofobie a nacionalismus. Říká se sice, že „fakta jsou fakta“, ale my jsme se nyní ocitli 

v říši „alternativních fakt“. To vše znamená, že musíme chránit demokracii doma i v EU. 

Více než kdy jindy také musíme posilovat náš globální řád založený na pravidlech, který 

je předpokladem volného a spravedlivého obchodu, míru a dodržování lidských práv. 

Namísto destruktivních sil potřebujeme budovat a transformovat, abychom zajistili 

svobodnou, klidnou a prosperující budoucnost pro naše děti a vnuky ve světě, kde bude 

možno dýchat čistý vzduch, pít čistou vodu a žít udržitelný způsob života.  

Jsem hrdý na to, že jsem působil jako první místopředseda v Junckerově Komisi, a jsem 

přesvědčen, že jsme udělali všechno, co bylo v našich silách, abychom naše společné 

hodnoty chránili. Rovněž jsme se snažili položit základy přechodu k udržitelnému 

rozvoji a k oběhové nízkouhlíkové ekonomice. Díky našim iniciativám zaměřeným na 

plastové výrobky na jedno použití, na cíle udržitelného rozvoje, na odlesňování, ale také 

na větší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem občanů se stal život lidí 

opravdu zdravějším, šťastnějším a ekologičtějším. Jednalo se o společné úsilí, kdy se 

politické síly spojily. Uvítal bych příležitost pokračovat v práci na evropských 

záležitostech a přispět k budování udržitelné Evropy i udržitelné planety v rámci takové 

Unie, kde nikdo nebude opomenut. 

Není to nic, co by mohly orgány EU dělat izolovaně ani samy. Unie může prosperovat 

pouze tehdy, budou-li orgány EU, členské státy a občané spolupracovat. Pokud mě 

Evropský parlament jako člena Komise potvrdí, chci nadále promlouvat přímo s 

evropskými občany, kteří jsou pro nás tím hlavním, být jejich mluvčím a zároveň 

naslouchat jejich obavám, přáním a návrhům řešení. Protože občané mají na této Unii 

nejen hmotný zájem, ale nesou za ni i odpovědnost. Demokracie v Evropě nevzniká jen 

na papíře, ale jakožto občané ji nejenom využíváme, ale společným úsilím ji i tvoříme. V 

tomto ohledu se opět těším na další bohaté politické diskuze v Evropském parlamentu.  

B. Příspěvek ke strategickému programu Komise (na základě pověřovacího 

dopisu a portfolia) 

V nedávných volbách do Evropského parlamentu jsem byl lídrem kandidátky, a byl jsem 

proto přímým svědkem toho, jak důležitá je otázka změny klimatu a udržitelnosti pro 
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evropské občany v celé Unii, od severu na jih i od východu na západ. Jsem velmi rád, že 

politické směry nově zvolené předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové staví 

transformační zelenou agendu do čela našeho seznamu priorit na příštích pět let. A jsem 

ještě raději, že mohou k práci v této oblasti přímo přispět jako výkonný místopředseda 

pro Zelenou dohodu pro Evropu, který je odpovědný za Generální ředitelství pro oblast 

klimatu. 

Ochrana naší planety a našeho společného životního prostředí je určujícím úkolem naší 

generace. Mé děti mě již za to činí odpovědným. Je to neodkladná morální, lidská a 

politická povinnost a Evropané se rezolutně vyjádřili, že chtějí, aby ji Unie plnila. Jedná 

se rovněž o dlouhodobý ekonomický imperativ: ti, kteří budou jednat jako první a 

nejrychleji, budou pro sebe moci využít příležitosti, které ekologická transformace 

nabízí. Není to otázka levice nebo pravice, je to otázka dobré nebo špatné volby. Svět je 

v pohybu a my se nacházíme uprostřed čtvrté průmyslové revoluce. Vše se mění a změna 

se týká všech. Tvrdit opak je popřením zdravého rozumu. Otázkou je, zda budeme obětí 

změny, nebo zda změnu využijeme a nasměrujeme ji tak, jak potřebujeme. Tato Komise 

si jasně zvolila to druhé. 

Jak uvedla nově zvolená předsedkyně při představování sboru kandidátů na komisaře, 

měla by se Zelená dohoda pro Evropu stát značkou Evropy. Ústředním bodem je náš 

závazek stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Tento závazek bude 

vyžadovat kolektivní úsilí, politické vedení a spravedlivou transformaci pro ty, kdo 

budou změnami zasaženi nejvíce. 

Jako výkonný místopředseda budu mít dvojí funkci. Jak bylo uvedeno v pověřovacím 

dopise, určím strategický směr a budu předsedat skupině komisařů pro Zelenou dohodu 

pro Evropu. Kromě toho budu odpovídat za portfolio opatření v oblasti klimatu. Díky 

svým zkušenostem ve funkci ministra zahraničí budu moci lépe vést mezinárodní 

jednání, jejichž cílem je zvýšit do roku 2021 úroveň ambicí dalších hlavních producentů 

emisí. Při řízení činností v rámci Zelené dohody pro Evropu budu usilovat o to, aby byly 

plně zohledňovány všechny dimenze politiky. Tato dohoda by měla být Parlamentu 

představena v prvních 100 dnech mandátu nové Komise a ve stejném časovém rámci 

navrhneme také první evropský předpis o klimatu, abychom do legislativy zařadili 

dosažení cíle klimatické neutrality v roce 2050.  

Poté budu řídit provádění portfolia Zelené dohody pro Evropu, tak jak bylo představeno 

v politických směrech nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové a v mém 

pověřovacím dopise. Nově zvolená předsedkyně vysvětlila, že tato nová Komise bude 

pracovat jako jeden tým, a já budu na naší společné agendě spolupracovat se všemi členy 

Komise.  

C. Rovnost žen a mužů 

Nově zvolená předsedkyně Komise staví rovnost žen a mužů do popředí své agendy a 

zavázala se jít příkladem tím, že vytvoří genderově vyvážený sbor komisařů. Stejný 

princip hodlám uplatnit i ve svém týmu, a to i na vyšší úrovni vedení. 

Kromě toho jsem plně odhodlán jít ve svém portfoliu v oblasti genderové rovnosti ještě 

dále, protože jsem přesvědčen, že pokud jde o uvědomování si rozsahu genderových 

problémů, musí Komise převzít vedení a zajistit, aby byli muži i ženy hodnoceni stejně a 

aby s nimi bylo stejně zacházeno. Je třeba si uvědomit, že ani v 21. století se nejedná 

často o samozřejmost, ale o otázku diskuzí. 
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V rámci koordinační odpovědnosti, kterou jsem měl jako první místopředseda, byl 

předložen „strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“. Ten 

vyžaduje systematické zajišťování genderové rovnosti ve všech aspektech intervencí EU 

v souladu se zásadou začleňování genderového hlediska, která je zakotvena ve Smlouvě 

o fungování Evropské unie. Stále je však třeba učinit mnohem více a já se těším na novou 

genderovou strategii, která bude představovat vítanou a nutnou příležitost pro další 

posílení této agendy. 

Ve svém portfoliu budu konkrétně prosazovat u otázek genderové a klimatické změny 

přístup ve dvou rovinách. Plánuji opatření, která by měla řešit genderové rozdíly 

umocňované změnou klimatu, ale také začlenění otázek rovnosti žen a mužů i klimatu do 

všech aspektů naší evropské rozvojové politiky. V tomto ohledu je příkladem podpora 

zapojení žen a genderové rovnosti do mezinárodních jednání v rámci Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně klimatu a jejího akčního plánu pro rovnost žen a 

mužů.  

D. Prokázání nezávislosti 

Vzhledem k tomu, že jsem současným prvním místopředsedou Komise, jsou již veškeré 

mé organizační i finanční záležitosti oficiálně uvedeny v prohlášení o zájmech, které 

jsem předložil Evropskému parlamentu. Toto prohlášení je kompletní a zajistím jeho 

každoroční aktualizaci, a také aktualizaci v případě, že dojde k nějaké změně. Budu-li 

potvrzen ve funkci člena Komise, budu v plné míře ctít ducha a literu Smlouvy, zejména 

povinnost jednat v evropském zájmu a nepřijímat žádné pokyny podle čl. 17 odst. 3 

Smlouvy o Evropské unii a článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie, a povinnost 

zachovat profesní tajemství podle článku 339 uvedené Smlouvy. Budu se vyhýbat 

funkcím či situacím, které by mohly zpochybnit moji nezávislost, nestrannost a 

disponibilitu ve službách Komise, a budu informovat předsedkyni Komise o jakékoli 

situaci, která by mohla vést ke střetu zájmů při výkonu mé funkce. Budu proto 

respektovat a ctít ducha a literu kodexu chování členů Evropské komise a slibuji, že ve 

své práci budu zachovávat nejvyšší etické standardy a že si budu počínat maximálně 

transparentně. Takto jsem si počínal při svém stávajícím mandátu a budu v tom 

pokračovat i po převzetí svých nových povinností v rámci Zelené dohody pro Evropu. 

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 

odpovědnost za výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své 

činnosti zodpovídat Parlamentu? Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud 

jde o větší transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné 

zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní 

podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete 

Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě? 

V posledních pěti letech jsem měl tu čest sloužit občanům Evropy ve funkci člena sboru 

komisařů a úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a jeho členy při řešení celé 

řady otázek, které spadaly do mého portfolia prvního místopředsedy. Vždy jsem byl a 

budu hlasitým zastáncem úlohy Evropského parlamentu jako přímo zvoleného zástupce 

evropských občanů a jako orgánu, který prostřednictvím svého demokratického mandátu 

volá Evropskou komisi k zodpovědnosti. V tomto duchu se zavazuji pokračovat ve svých 
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pozitivních pracovních vztazích s Evropským parlamentem a jeho členy i v příštích 

letech. 

Stejně jako doposud se budu jako zástupce sboru komisařů považovat za odpovědného 

před Parlamentem ve všech oblastech, které spadají do mé působnosti – Zelené dohody 

pro Evropu –, i ve všech dalších záležitostech, kterými mě nově zvolená předsedkyně 

Komise pověří. Budu nadále k dispozici poslancům Evropského parlamentu v jednacím 

sále, při jednáních výborů a parlamentních skupin, třístranných jednáních i na 

dvoustranné bázi při jednáních o probíhající práci na Zelené dohodě pro Evropu, za niž je 

mi ctí být odpovědný. V rámci stávajícího mandátu Komise jsem se dosud zúčastnil 113 

plenárních zasedání jménem Komise, mnoha jednání výborů při strukturovaném dialogu 

a mnoha jednání parlamentních skupin a dvoustranných jednání s jednotlivými členy 

Parlamentu. Vztahy s Parlamentem pro mě mají velkou hodnotu a význam. 

Jako kandidát na výkonného místopředsedu Komise budu mít přímou politickou úlohu u 

opatření v oblasti klimatu a ponesu odpovědnost za koordinaci rozsáhlého portfolia a 

skupinu komisařů pro Zelenou dohodu pro Evropu. Zajistím, abychom se já i členové 

mého projektového týmu účastnili zasedání všech příslušných výborů v Parlamentu ve 

všech fázích procesu tvorby politik a abychom vedli neustálý politický dialog se všemi 

složkami tohoto orgánu. Postarám se o to, aby byl Parlament informován v klíčových 

fázích mezinárodních jednání v oblastech, za které ponesu odpovědnost, zejména pokud 

půjde o jednání zaměřená na zvýšení ambicí dalších velkých producentů emisí v oblasti 

klimatu do roku 2021. Za tuto ambiciózní politiku přejímám plnou zodpovědnosti a budu 

se Parlamentu zodpovídat za činnost svoji i činnost svých útvarů. 

Své povinnosti člena sboru komisařů beru velmi vážně. Zásada kolegiality zůstane 

ústředním principem této Komise a bude tudíž významně přispívat ke splnění našich 

závazků. Závažnost výzvy, kterou představuje změna klimatu, vyžaduje holistické a 

kolektivní úsilí a já mám v úmyslu oslovit všechny své kolegy ve sboru, abychom 

překonali uzavřené myšlení a navázali spolupráci, která pro Evropu zajistí ve všech 

oblastech tu nejambicióznější možnou politiku. 

Navíc považuji za zásadní zajistit účast občanů na legislativním procesu, aby se zvýšila 

demokratická legitimita Unie. Příkladem takového zapojení občanů bude evropský 

klimatický pakt. Společně položíme základy klimatické transformace pro všechny. 

Zajistím, abychom já a můj tým plně respektovali ustanovení rámcové dohody z roku 

2010, která stanoví základní principy toho, jak by měly Evropská komise a Parlament 

spolupracovat. Zajistím rovněž, aby byla plně dodržována interinstitucionální dohoda o 

zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016. Byl jsem ve stávající Komisi 

zodpovědný za návrh a sjednání této interinstitucionální dohody a z toho důvodu jí 

přikládám zvláštní význam. Pokud jde o postoje Parlamentu, má Komise jako celek 

kolektivní odpovědnost za to, aby byly dotazy poslanců Evropského parlamentu 

zodpovězeny rychle a přesně. Tuto povinnost beru velmi vážně a samozřejmě zvláště u 

dotazů, za jejichž zodpovězení jménem Komise mám odpovědnost já nebo komisaři v mé 

skupině. 

Neodmyslitelnou součástí našeho společného úsilí o zvýšení demokratické legitimity v 

očích evropských občanů je transparentnost. V uplynulých pěti letech proto měla při mé 

práci transparentnost vysokou prioritu. Zodpovídal jsem za návrh a vyjednání nových 

pravidel o povinném společném rejstříku transparentnosti s Parlamentem a Radou 

ministrů. Tato pravidla se týkají našich vztahů s partnery, kteří jsou zapojeni do procesu 

tvorby politiky. I když předávám u těchto jednání štafetu jinému komisaři, budu nadále 
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zastávat a obhajovat pevné zásady, které Komise předložila a kterými jsme v pěti 

uplynulých letech řídili.  

V předešlých pěti letech jsem také usiloval o to, aby postupy tvorby politik Komise byly 

co nejvíce transparentní a přizpůsobené potřebám občanů, a to přijetím a prováděním 

nového programu zlepšování právní úpravy. Poprvé jsme se postarali o to, aby byla 

veřejnost konzultována ve všech fázích procesu tvorby politik, od první čárky až po 

předložení konečného návrhu, a dokonce i poté, co byly návrhy Komise předány 

spolunormotvůrcům, protože jsme shromažďovali zpětné reakce od občanů a předávali je 

Parlamentu a Radě ke zvážení. Komise rovněž zajišťovala regulační kontrolu a 

strukturovanou součástí legislativního procesu se stala podrobná hodnocení dopadu. 

Komise také zavedla proces kontroly, aby stávající legislativa zůstávala vhodná pro daný 

účel. 

Pokud jde o transparentnost našich interinstitucionálních pracovních metod, jsem plně 

odhodlán provádět ustanovení rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem 

a Evropskou komisí a ustanovení interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby 

právních předpisů. Mezi všemi třemi orgány probíhají práce na zřízení společného 

legislativního portálu. 

Jsem si plně vědom skutečnosti, že poskytování informací a dokumentů je základním 

předpokladem, má-li se prohloubit partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí. 

Lisabonská smlouva stanoví rovnost Parlamentu a Rady jakožto spolunormotvůrců a já 

zajistím, aby tato skutečnost byla respektována z hlediska toho, jak jsou sdíleny 

informace v oblastech mé odpovědnosti.  

V neposlední řadě vítám závazek nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové 

zahájit s Evropským parlamentem a Radou jednání o vylepšení systému vedoucích 

kandidátů a o otázce nadnárodních kandidátních listin. Předsedkyně dále jasně uvedla, že 

podpoří, aby měl Evropský parlament právo podnětu, a bude plně respektovat zásady 

proporcionality, subsidiarity a zlepšování právní úpravy. Zavazuji se zachovávat tuto 

zásadu v souladu s pokyny, které nově zvolená předsedkyně stanoví v pracovních 

metodách Komise. Plně se hlásím k těmto cílům, jež dodávají Evropskému parlamentu 

politickou váhu, kterou si díky svému statusu přímo zvoleného zástupce občanů 

zasluhuje. 

Otázky Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

3. Evropská právní úprava o ochraně klimatu / cíl pro rok 2030 

Jakým způsobem právní úprava EU o ochraně klimatu (s výhledem přesahujícím 

cíl uhlíkové neutrality do roku 2050) zajistí sladění veškerých odvětvových právních 

předpisů s tímto dlouhodobým cílem? Jakými mechanismy hodláte zajistit, aby 

všechny členské státy a všechna odvětví splnily svůj díl zásadního snížení emisí, 

které požaduje Pařížská dohoda, a aby EU dosáhla co nejdříve ve všech odvětvích 

nulových čistých emisí? Jaké konkrétní kroky podniknete, aby se zvýšil cíl EU 

v oblasti snižování emisí pro rok 2030? Jak hodláte zajistit, aby příspěvek Komise 

ke stávající reformě SZP byl plně v souladu se zásadami Zelené dohody pro Evropu, 

včetně uhlíkové neutrality? Jaký bude mít navrhovaná zásada „jeden přijmout, 

jeden zrušit“ („One In, One Out“) dopad na stávající právní předpisy EU a na 

úroveň ambicí Zelené dohody? 
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Pevně věřím, že všechny členské státy na zasedání Evropské rady brzy schválí cíl 

klimatické neutrality do roku 2050. To by mělo být bezprostřední prioritou, která nám 

poskytne silný politický základ pro další práci na Zelené dohodě pro Evropu. Politický 

závazek nově zvolené předsedkyně i můj osobně spočívá v tom, aby se Zelená dohoda 

stala značkou Komise. Musí propojit naše úsilí o dosažení klimatické neutrality a 

zachování našeho přírodního kapitálu a zároveň zajistit spravedlivou ekologickou 

transformaci, při níž nikdo nezůstane opomenut. Toto se musí stát součástí uvažování 

všech komisařů. Budu se podílet na formování tohoto nového způsobu myšlení tím, 

že budu oslovovat další kolegy v Komisi a v ostatních orgánech. 

Cílem nového evropského právního předpisu o klimatu, který předložíme v rámci Zelené 

dohody pro Evropu během prvních 100 dnů našeho působení ve funkci, bude změnit 

způsob tvorby politiky a organizace naší společnosti. Navrhnu právní předpis o klimatu, 

který právně zakotví cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, a co je ještě 

důležitější, který nastaví dlouhodobý směr pro splnění tohoto cíle prostřednictvím všech 

našich politik. Díky Zelené dohodě pro Evropu bude cíl dosažení klimatické neutrality do 

roku 2050 začleněn do všech politik EU. Bude nás zavazovat k zajištění spravedlivé 

transformace, mimo jiné prostřednictvím efektivního vynakládání rozpočtu EU. Zdůrazní 

potřebu kolektivního úsilí všech odvětví hospodářství i celé společnosti. Kromě toho 

poukáže na potřebu zvýšit odolnost a lépe se přizpůsobovat změně klimatu s cílem 

chránit naše občany a planetu.  

EU již prokázala, že je schopna sladit ambice v oblasti klimatu s nezbytnými nástroji 

a právními předpisy, takže neděláme krok do neznáma. V posledních letech jsme dosáhli 

významného pokroku, neboť jsme schválili právní předpisy pro oblast klimatu 

a energetiky do roku 2030, které by do uvedeného roku měly – pokud budou plně 

provedeny – vést ke snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s úrovněmi z roku 

1990 o 45 %. Z toho nyní musíme vycházet, abychom splnili naše vyšší cíle pro rok 2030 

a cíl pro rok 2050, kterým je klimaticky neutrální Evropa. 

Správní struktury budou hrát klíčovou úlohu při zajišťování toho, abychom zavedli 

vhodné systémy plánování, monitorování, vykazování a ověřování. Členské státy již 

v souladu s nařízením o správě energetické unie připravují své vnitrostátní plány v oblasti 

energetiky a klimatu, které mají zajistit lepší koordinaci a soudržnost politik v oblasti 

klimatu a energetiky. Mnohé z nich již při tomto procesu stanovily na vnitrostátní úrovni 

dlouhodobé klimatické cíle. Zajistím, aby Komise i nadále účinně podporovala členské 

státy při dosahování dohodnuté úrovně ambicí. Jsem přesvědčen, že naše nové 

dlouhodobé cíle můžeme začlenit do této správní struktury. Jsem také přesvědčen, 

že můžeme spolu s cíli udržitelného rozvoje učinit z našich klimatických cílů základní 

prvek nového zaměření evropského semestru. Při realizaci budu úzce spolupracovat 

s Valdisem Dombrovskisem.  

V zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050 bude nutné zvýšit naše cíle pro rok 

2030. Budu proto usilovat o splnění našeho cíle stanoveného v politických směrech nově 

zvolené předsedkyně, aby bylo do roku 2030 dosaženo alespoň 50% snížení emisí a aby 

byl do roku 2021 předložen plán na snížení emisí skleníkových plynů o 55 %. Musíme 

tak učinit odpovědným způsobem, který přesvědčí i evropskou společnost a který 

podpoří ambicióznější mezinárodní opatření.   

Je pravděpodobné, že dosažení většího snížení emisí skleníkových plynů bude vyžadovat 

aktualizaci všech stávajících právních předpisů v oblasti klimatu nebo jejich části. To 

zahrnuje směrnici o systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a nařízení o sdílení 
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úsilí a o využívání půdy, změně ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF). Útvary 

Komise urychleně zahájí hloubkovou analýzu dopadu a nákladů – a samozřejmě 

i přínosů –, které zvýšení našich ambicí do roku 2030 přinese. To platí i pro stávající 

právní předpisy v oblasti energetiky, jako jsou směrnice o zdanění energie, směrnice 

o energii z obnovitelných zdrojů, směrnice o energetické účinnosti a případně další 

příslušné části acquis. Transformační opatření k urychlení přechodu na oběhové 

hospodářství rovněž vytvoří synergie s nízkouhlíkovým hospodářstvím. Stejně důležité je 

využít plný potenciál řešení založených na přírodě. Komplexně posoudíme hospodářské, 

sociální a environmentální dopady a povedeme rozsáhlé konzultace se zúčastněnými 

stranami. Při hledání řešení nebudeme omezovat své obzory. Podstatou Zelené dohody 

pro Evropu je, že všichni musíme řešit otázky životního prostředí a klimatu jako 

společný úkol pro společné dobro. Budu se zabývat zejména potenciální úlohou zdanění, 

zemědělství, energetiky, dopravy, oběhového hospodářství, produkce potravin a plýtvání 

potravinami i chováním spotřebitelů.  

V tomto procesu nesmíme přestat usilovat o okamžité snižování emisí prostřednictvím 

provádění již dohodnutých stávajících právních předpisů. Je naprosto zásadní, aby 

případné budoucí revize právních předpisů vycházely z plnění toho, na čem jsme se již 

dohodli. Důsledné provádění stávající legislativy je základem. Pro mě je to otázka 

důvěryhodnosti ve vztahu k našim interním i mezinárodním partnerům. Členské státy 

mají dokončit své vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu do konce tohoto roku. 

Zajistím, aby je Komise při společném dosahování úrovně ambicí dohodnutých na úrovni 

EU i nadále účinně podporovala. 

Při dosahování klimaticky neutrální evropské ekonomiky do roku 2050 bude hrát 

klíčovou úlohu odvětví zemědělství. Naše půda je naším nejcennějším zdrojem, 

poskytuje nám potraviny, přístřeší, úžasnou biodiverzitu a samozřejmě nám pomáhá 

zmírňovat změnu klimatu, pokud s ní řádně hospodaříme. Musíme ji chránit před 

znečištěním a nesmíme ji vyčerpat. Udržitelné hospodaření s půdou bude zcela zásadní. 

Navrhovaná společná zemědělská politiky (SZP) na období 2021–2027 si již klade za cíl 

významně přispět k dosažení cílů EU v oblasti klimatu, přírodních zdrojů, biologické 

rozmanitosti a dobrých životních podmínek zvířat. Nejméně 40 % celkového rozpočtu na 

společnou zemědělskou politiku bude přispívat na opatření v oblasti klimatu a nejméně 

30 % z pilíře rozvoje venkova bude vynaloženo na cíle spojené s oblastí klimatu 

a životního prostředí. Budu úzce spolupracovat s komisařem pro zemědělství, abychom 

zvýšili klimatické cíle a snížili dopad zemědělství na životní prostředí, a budeme co 

nejlépe využívat nástroje, které navrhne budoucí SZP. Komise bude každoročně pečlivě 

sledovat výdaje na SZP, úzce spolupracovat se všemi členskými státy a pravidelně 

informovat Evropský parlament. 

Kromě SZP musíme vypracovat širší strategii, která by se zaměřila na celý řetězec 

výroby a spotřeby potravin. Zvláštní pozornost musíme věnovat podpoře účinných 

a udržitelných metod produkce potravin. V souladu s cílem nulového znečištění, který 

Komise navrhuje, musíme podpořit inovace, digitalizaci a inteligentní technologie, 

abychom napomohli menšímu používání pesticidů a hnojiv a také snížení emisí. V rámci 

Zelené dohody pro Evropu předloží Komise strategii „Farm to Fork“ (od zemědělce až na 

stůl spotřebitele).  

 

Dosažení našich ambiciózních cílů bude vyžadovat velmi inteligentní tvorbu politik. 

Musíme se vyhnout všemu nepotřebnému, ale mít odvahu udělat vše potřebné. A udělat 
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to dobře. To bude samozřejmě něco stát. Musíme zajistit, aby přínosy našich opatření 

tyto náklady ospravedlnily, a musíme se vyhnout zbytečné zátěži. To platí jak pro nové 

právní předpisy, které navrhneme, tak pro právní předpisy, které již existují. Nejde 

o deregulaci, ale o přiměřenou regulaci, aby nedocházelo k přílišnému zatěžování našich 

podniků a občanů. Odráží se to v zásadě „jeden přijmout, jeden zrušit“ („One In, One 

Out“), která tuto zátěž zmírní. 

Tento přístup nikterak neomezí naše ambice v oblasti Zelené dohody pro Evropu. 

Slýcháme od občanů i podniků (zejména těch malých), že povinnost podávat zprávy 

o provádění právních předpisů EU bývá občas přílišná. Prověřím, zda by bylo možné tyto 

povinnosti v oblasti klimatu a energetiky omezit. Naším cílem bude sladit stávající, často 

vzájemně nesouvisející povinnosti vyplývající z hlavních právních předpisů EU 

v oblastech energetiky, klimatu a dalších oblastech, které souvisejí s energetickou unií. 

Tím bychom mohli dosáhnout výrazného zjednodušení.  

4. Finanční prostředky a Fond pro spravedlivý přechod 

Jak jste uvedl ve svém dopise, Zelená dohoda pro Evropu může fungovat pouze 

tehdy, jestliže si získá podporu občanů a zajistí, aby nikdo nebyl opomenut. Jaká 

opatření by podle Vašeho názoru měla být zahrnuta do tzv. investičního plánu pro 

udržitelnost? Jakou úlohu by podle Vás měla mít Evropská investiční banka jako 

tzv. evropská klimatická banka? Jak byste zajistil, aby byl rozpočet EU plně 

v souladu s cíli EU v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti? K jakým opatřením 

byste přikročil, aby byly ukončeny dotace, které škodí životnímu prostředí? Jaká 

konkrétní opatření plánujete, aby se zajistil spravedlivý přechod k uhlíkově 

neutrálnímu hospodářství, a konkrétně jak budete koordinovat činnost nového 

Fondu pro spravedlivý přechod? Podporujete řešení, které počítá se zvýšením počtu 

zelených dluhopisů v portfoliu Evropské centrální banky, a jak u těchto zelených 

dluhopisů zajistíte environmentální integritu? 

Abychom dosáhli výsledků v rámci Zelené dohody pro Evropu a stali se do roku 2050 

prvním klimaticky neutrálním světadílem, musí být naše ambice doprovázeny zvýšením 

investic. Záchrana naší planety nebude levná, ale cena za nečinnost by byla ještě vyšší. 

Čím rychleji budeme jednat, tím méně nákladů to bude znamenat a tím více budeme 

moci očekávat. EU potřebuje navýšit veřejné investice, motivovat ke změně chování 

a zvýšit své úsilí o nasměrování soukromého kapitálu do oblasti klimatu. I když to 

představuje velkou výzvu, jedná se také v rámci EU o významnou příležitost k podpoře 

inovací, pracovních míst, růstu a konkurenceschopnosti.  

Cílem investičního plánu pro udržitelnou Evropu je podpořit v příštím desetiletí investice 

ve výši 1 bilionu EUR v celé EU. Plán bude kombinovat tři typy financování: z fondů 

EU, veřejných a soukromých investic využívajících pákového efektu (zejména 

prostřednictvím Programu InvestEU) a spolufinancování členskými státy. Bude třeba, 

aby velmi významnou úlohu sehrálo soukromé financování, neboť veřejné finance samy 

o sobě nebudou na tyto značné investiční potřeby stačit. Budu spolupracovat s Valdisem 

Dombrovskisem na zajištění toho, aby naše investice do všech odvětví hospodářství 

usnadnily úplný a spravedlivý přechod ke klimaticky neutrální a udržitelné EU. Musíme 

rovněž mobilizovat účelové fondy, jako jsou inovační fond a modernizační fond zřízené 

v rámci systému EU pro obchodování s emisemi, aby se urychlily inovace do nových 

čistých technologií v průmyslu a v energetice a podpořila modernizace energetických 

systémů v členských státech s nižšími příjmy. 
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Skupina Evropské investiční banky (EIB) je již dnes největším multilaterálním 

poskytovatelem finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu na světě a 

na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně vyčleňuje alespoň 25 % 

svých investic. Vítám skutečnost, že se banka nyní snaží zvýšit své úsilí a na boj proti 

změně klimatu hodlá do roku 2025 věnovat 50 % svých celkových investic. K 

uskutečnění tohoto vyššího cíle musíme vytvořit seznam vhodných a komerčně slibných 

projektů. Veřejné finanční instituce, jako je EIB, se musí podílet na identifikaci takových 

projektů a pomáhat jim při dosahování klimatických a environmentálních přínosů v celé 

EU. Podle mého názoru by EIB jakožto evropská klimatická banka úzce spojená 

s investičním plánem pro udržitelnost mohla podporovat členské státy při investování 

a zavádění přelomových a nových technologií. 

V této souvislosti bych rád připomněl, že i když je rozpočet EU v poměru k celkovým 

veřejným výdajům omezený – přibližně 2 % veřejných výdajů v Evropě –, jedná se 

o investiční rozpočet s vysokým pákovým efektem na soukromé a veřejné finance. Je 

základním nástrojem pro realizaci Zelené dohody pro Evropu. Dobrým základem pro 

dosažení našich cílů jsou návrhy víceletého finančního rámce předložené stávající 

Komisí. Komise navrhla, aby EU vyčlenila na opatření v oblasti klimatu čtvrtinu svého 

rozpočtu na období 2021–2027 (což činí 320 miliard EUR za sedm let). Tento závazek se 

promítá do výdajů na oblast klimatu ve všech programech EU. Plnění závazků týkajících 

se Zelené dohody pro Evropu bude vyžadovat několik cílených úprav vyjednávacího 

postoje Komise. Zároveň je třeba zabránit jakémukoli prodlení v současných jednáních, 

které by mohlo mít vliv na zahájení nových programů.  

Udržitelnost je zakotvena i v jednotlivých programech a já se postarám o to, aby se 

uplatňovala ve všech fázích plánování a realizace. V současné době připravujeme 

zvláštní pokyny týkající se „prokázání udržitelnosti“, abychom zajistili, že při 

financování a investičních operacích v rámci budoucího Programu InvestEU budou plně 

zohledněny všechny otázky udržitelnosti – klima, životní prostředí (včetně biologické 

rozmanitosti) a sociální aspekty. Další důležitou složkou je program LIFE – jediný 

program EU zaměřený výhradně na ochranu životního prostředí a klimatu. I přes svůj 

relativně skromný rozpočet je program LIFE účinným nástrojem na podporu inovativních 

projektů, které přímo přispívají k plnění cílů EU v oblasti klimatu a biologické 

rozmanitosti. Pro období 2021–2027 Komise navrhla navýšit rozpočet programu LIFE 

o téměř 60 % na celkovou částku 5 miliard EUR a více se zaměřit na přírodu 

a biologickou rozmanitost (a transformaci energetiky).  

Nyní by měly o této otázce dosáhnout konečné dohody spolunormotvůrci. Jakmile bude 

schválen nový víceletý finanční rámec, budu se svými kolegy v Komisi a se členskými 

státy usilovně pracovat na tom, aby se nám podařilo dosáhnout cíle, jímž je začleňování 

aspektů změny klimatu, a efektivně využívat rozpočet EU na podporu přechodu 

na klimatickou neutralitu.   

EU a její členské státy přijaly v rámci skupin G7 a G20 a Pařížské dohody mezinárodní 

závazky k odstranění neúčinných dotací na fosilní paliva. Navzdory těmto závazkům se u 

dotací na fosilní paliva ukázalo, že v období mezi rokem 2008 a 2016 nedošlo k jejich 

významnému snížení a že zůstávají stejné, tj. ve výši přibližně 55 miliard EUR ročně. Je 

zřejmé, že členské státy mají před sebou stále ještě hodně práce, aby tyto dotace 

odstranily, a já vynaložím značný politický kapitál na spolupráci s vládami členských 

států při jejich postupném ukončování. Bez ohledu na ostatní naléhavé požadavky se 

domnívám, že bychom v každém případě měli přestat platit společnostem, které 

znečišťují naši planetu.  
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Podle nařízení o správě energetické unie mají členské státy ve svých vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu popsat energetické dotace, včetně dotací na fosilní 

paliva, a uvést vnitrostátní politiky a opatření plánované k jejich odstranění. Při 

oznamování svých stávajících dotací na fosilní paliva a politik na jejich snížení Komisi 

musí všechny členské státy vynaložit větší úsilí. Komise vydala členským státům v tomto 

směru doporučení a pokrok bude pozorně sledovat. Na evropské úrovni zajistím, aby 

bylo v rámci přezkumu směrnice o zdanění energie navrženo uvést ji do souladu s naším 

cílem ukončit dotace na fosilní paliva. Budu s členskými státy intenzivně spolupracovat, 

abych získal jejich podporu. Víme však také, že právní předpisy EU v oblasti daní 

vyžadují jednomyslné schválení členskými státy, což je často pro přijetí ambiciózních 

opatření překážkou. Budou-li to členské státy s opatřeními v oblasti klimatu myslet 

vážně, bude třeba tuto otázku jednomyslnosti vyřešit. Komise k této otázce rovněž 

vypracovala návrhy, které hodlám prosazovat. 

Mým základním cílem je zajistit, aby při zelené transformaci nikdo nezůstal opomenut 

a aby příležitosti, které nabízí, byly vhodně rozděleny. Občané sice jasně podporují 

celkovou politickou činnost zaměřenou na boj proti změně klimatu, nicméně jsme svědky 

toho, že jednotlivá opatření mohou vyvolávat nesouhlas.  A jak dobře víme, ne všechny 

členské státy a regiony mají při přechodu k zelené ekonomice stejnou výchozí pozici. 

Více než 8 milionů Evropanů je zaměstnáno v odvětvích s vysokými emisemi uhlíku, 

jako jsou výroba chemických látek, nerostné produkty a základní kovy. Se specifickými 

problémy se potýkají také ostrovy, pokud jde o přechod z fosilních paliv u dodávek 

elektřiny či vytápění nebo u dopravy, která je spojuje s pevninou. Úspěch přechodu bude 

záviset na tom, že budou zahrnuti všichni i tito evropští občané, nebo lépe řečeno, úplně 

všichni občané.  

To bude vyžadovat značné úsilí, pokud jde o opatření na vnitrostátní i evropské úrovni. 

Na evropské úrovni bude v rámci příštího víceletého finančního rámce k transformaci 

přispívat mnoho nástrojů: politika soudržnosti, program LIFE, modernizační a inovační 

fondy v rámci systému EU pro obchodování s emisemi, Evropský fond pro přizpůsobení 

se globalizaci, Program InvestEU a program Horizont Evropa.  

Kromě stávajících nástrojů je nová Komise odhodlána zavést Fond pro spravedlivý 

přechod. Tento fond doplní stávající nástroje, zaměří se na sociální důsledky přechodu 

a umožní podporovat diverzifikaci a modernizaci hospodářství v nejvíce postižených 

regionech. Zejména pomůže vyplnit mezeru mezi stávajícími soubory dovedností, jimiž 

disponuje regionální pracovní síla, a dovednostmi, které jsou potřebné v rychle 

rostoucích a transformujících se odvětvích. Měl by být výkonným nástrojem, který 

účinně podpoří obyvatele a komunity, jichž se přechod na nízkouhlíkové hospodářství 

dotkne nejvíce, a to i v průmyslových a uhelných regionech a v regionech s energeticky 

náročnými odvětvími. Ve spolupráci s nominovaným kandidátem na funkci výkonného 

místopředsedy pro hospodářství ve prospěch lidí a s nominovaným kandidátem na funkci 

komisaře pro hospodářství se budu rovněž zabývat způsoby, jak k tomuto účelu použít 

Program InvestEU. Vzhledem k horizontální povaze fondu budu na koordinaci činností 

v této oblasti úzce spolupracovat s komisaři pro soudržnost a reformy, rozpočet a správu 

a energetiku. Stále se zabýváme některými podrobnostmi praktických úprav, které 

navrhne sbor komisařů, a já se postarám o to, aby výsledkem byl nástroj, v jehož rámci 

budou spolupracovat všechny útvary Komise ruku v ruce s regiony a členskými státy na 

efektivním plánování a na určování konkrétních projektů. 

Evropská centrální banka přijímá rozhodnutí o složení svého portfolia zcela nezávisle, 

ale konstatuji, že tato banka již drží malé množství zelených dluhopisů. Trh zelených 
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dluhopisů je stále relativně malý a měli bychom jeho rozvoj podporovat. Jedním 

z omezení, na něž ve svých odpovědích Evropskému parlamentu poukázala i paní 

Lagardeová, je skutečnost, že zatím není úplně jasná klasifikace toho, co se přesně 

rozumí „zeleným“ aktivem. Nově zvolená předsedkyně pověřila výkonného 

místopředsedu pro hospodářství ve prospěch lidí vypracováním strategie zeleného 

financování, abychom mohli investice a financování směrovat přímo do přechodu 

ke klimaticky neutrální ekonomice. Vypracování jasné klasifikace by měl pomoci, ale 

měli bychom hledat i jiné prostředky. Skupina technických odborníků EU pro udržitelné 

finance např. zveřejnila v červenci 2019 zprávu o normách EU pro zelené dluhopisy, jejíž 

závěry budeme pečlivě analyzovat a příslušným způsobem zohledňovat.  

 

5. Emise z dopravy 

Jaké konkrétní kroky byste učinil, aby byla lodní a letecká doprava plně zahrnuta 

do cílů EU v oblasti klimatu? Nově zvolená předsedkyně rovněž vyslala jasný signál 

podpory pro právo podnětu ze strany Parlamentu. Zavázal byste se v této 

souvislosti k tomu, že řádně zvážíte a podpoříte změny, které by mohl Parlament v 

budoucnu přijmout a které by se týkaly rozšíření systému EU pro obchodování s 

emisemi na námořní odvětví, jak uvádí Komise v příloze 2 směrnice (EU) 2018/410 

a v rozhodnutí (EU) 2015/1814? Jak zajistíte, aby si GŘ CLIMA zachovalo plnou 

odpovědnost a vedení v oblasti provádění a budoucích změn systému EU pro 

obchodování s emisemi a jeho budoucích změn? 

K plnění cílů EU v oblasti klimatu a snižování emisí skleníkových plynů musí 

spravedlivě přispívat všechna hospodářská odvětví. Zvláštní pozornost budeme muset 

věnovat odvětví dopravy, jehož emise jsou značné a stále rostou, a také se budeme muset 

postarat o to, aby bylo pevně zakotveno v Zelené dohodě pro Evropu. Aby bylo odvětví 

dopravy slučitelné s čistým, digitálním a moderním hospodářstvím, předloží komisařka 

pro dopravu komplexní strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu a já s ní budu 

v tomto ohledu úzce spolupracovat. I přes určité problémy to skutečně považuji za 

příležitost k pozitivním změnám způsobu života, jaký my všichni Evropané žijeme.  

Příliš mnoho z nás žije ve městech a při našich každodenních cestách do zaměstnání nás 

velký počet znečišťujících vozidel dráždí ke kašli. A mnoho jiných Evropanů zase žije 

v odlehlých nebo špatně propojených regionech a ti jsou zase až moc odkázáni na své 

automobily, protože tam není dostatečná veřejná doprava nebo nemají možnost pracovat 

na dálku. Kromě toho často platí za pohonné hmoty více, protože náklady na jejich 

dodávku jsou vyšší. Jiní Evropané by rádi cestovali do práce nebo ve volném čase 

vlakem, ale omezuje je ekonomické nebo časové hledisko, a tak místo toho volí levné 

lety, protože jsme dostatečně neinvestovali do dálkové a přeshraniční železniční dopravy. 

Zelená dohoda pro Evropu je šance na nové propojení našich vesnic, měst i velkoměst, 

na vyrovnání rozdílů mezi nimi a zároveň na vyčištění zemské atmosféry i ovzduší, které 

dýcháme. 

Emise z dopravy vyžadují celý soubor opatření, včetně systému EU pro obchodování 

s emisemi. Snížení emisí z dopravy v souladu s našimi cíli v oblasti klimatické neutrality 

bude vyžadovat komplexní a ambiciózní soubor politik pro udržitelnou mobilitu. V 

příštích letech musíme zajistit rychlejší vývoj alternativních paliv pro leteckou a lodní 

dopravu a vytvořit pro tato paliva trhy. Musíme přezkoumat daňové zacházení s těmito 

palivy v rámci směrnice o zdanění energie a uvést je do souladu s našimi ambicemi 

v oblasti klimatu. Evropský pakt o klimatu, který předložíme, může sehrát klíčovou 



 

13 

úlohu při řízení a podpoře změny chování v dopravních návycích, která je nezbytnou 

součástí transformace.  

Letecká doprava sice byla v roce 2012 zahrnuta do systému EU pro obchodování 

s emisemi, ale leteckým dopravcům je v rámci stávajícího systému každoročně 

přidělováno 85 % povolenek zdarma. To budeme muset časem omezit. Tento aspekt 

bude přezkoumán v rámci komplexního přezkumu systému ETS s ohledem na náš plán 

zvýšit cíl EU na rok 2030 na 55 %. 

Již máme právní předpisy EU týkající se monitorování a vykazování emisí skleníkových 

plynů z lodní dopravy. V únoru 2018 se Komise zavázala, že zváží změny týkající se 

emisí z námořní dopravy navržené Evropským parlamentem. Pokud by Evropský 

parlament předložil návrhy z vlastního podnětu, zavázali bychom se samozřejmě naložit 

s nimi v souladu s politickými směry a pracovními metodami Komise. 

Pokud jde o snižování emisí z lodní a letecké dopravy, je třeba vzít v úvahu 

i mezinárodní rozměr, neboť iniciativy, které EU důrazně podporuje, probíhají rovněž 

v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Mezinárodní námořní 

organizace (IMO). Učiníme vše, co je v našich silách, abychom přesvědčili další země 

v ICAO a IMO, že je třeba v těchto iniciativách pokročit, a tento pokrok zohledníme 

na mezinárodní úrovni při zkoumání dalších opatření EU. 

Nově zvolená předsedkyně mě pověřila celkovou odpovědností za koordinaci Zelené 

dohody pro Evropu, mimo jiné prostřednictvím přímého řízení Generálního ředitelství 

pro oblast klimatu. V této funkci budu určovat směr, koordinovat práci, předkládat 

návrhy a úzce spolupracovat se všemi komisaři a jejich útvary, abychom dosáhli našich 

cílů. 

6. Přispění dalších velkých ekonomik 

Vedle své úlohy výkonného místopředsedy pro Zelenou dohodu pro Evropu 

povedete také jménem EU mezinárodní jednání o klimatu. Jak hodláte zajistit, aby 

se úroveň ambic všech hlavních producentů emisí zvýšila v souladu s časovým 

rámcem obsaženým v Pařížské dohodě? Zavážete se k tomu, že budete uplatňovat 

posílenou a komplexnější diplomatickou strategii pro oblast klimatu podporující 

globální přechod a zvýšení celosvětových ambicí? Zajistíte, aby Evropa prosazovala 

mezinárodní cíle týkající se financování opatření v oblasti klimatu, které lépe 

odrážejí naléhavost záměru, a aby navýšila své vlastní příspěvky na financování 

mezinárodních opatření v oblasti klimatu? 

Vzhledem k tomu, že EU je zodpovědná za přibližně 9 % celosvětových emisí, můžeme 

v boji proti změně klimatu uspět pouze v případě, že nás budou další následovat. Proto je 

třeba, aby EU vedla mezinárodní jednání – v souladu s Pařížskou dohodou v rámci 

Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu – s cílem zvýšit 

do roku 2021 úroveň ambicí dalších hlavních znečišťovatelů.  

Evropská unie byla vždy průkopníkem, pokud jde o stanovování celosvětových norem, 

ať už jde o opatření v oblasti klimatu a životního prostředí, ochranu spotřebitele, nebo o 

práva pracovníků. Máme zkušenosti s tím, že když Evropa ukáže pozitivní příklad, další 

země a regiony na celém světě ji následují. Kromě toho to poskytuje Evropě konkurenční 

výhodu. Svět ví, že změna klimatu je otázkou, kterou musí vedoucí představitelé států 

řešit, a že je třeba zásadně přehodnotit náš hospodářský model. Pokud budeme moci 

ukázat, že Zelená dohoda pro Evropu je dobrá pro hospodářský růst, pro tvorbu 
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pracovních míst, pro obchod i vývozce, pak přesvědčíme průmysl a vedoucí představitelé 

na celém světě, že se jedná o správnou investici, která bude také ku prospěchu občanů ve 

formě čisté a efektivní veřejné dopravy nebo čistšího ovzduší a menšího znečištění řek 

a oceánů. V nestabilním geopolitickém prostředí musíme pokračovat ve spolupráci 

na mnohostranné úrovni a zároveň upřednostňovat dvoustrannou spolupráci s klíčovými 

partnery a hlavními producenty emisí. Musíme povzbuzovat ostatní k tomu, aby se ještě 

více zapojili do plnění cílů Pařížské dohody. To je důležité zejména v kontextu zemí G20 

(včetně Číny), které produkují přibližně 80 % celosvětových emisí. 

Pařížská dohoda z roku 2015, doplněná o klimatický balíček z Katovic z roku 2018, 

poskytuje základní rámec pro globální opatření v oblasti změny klimatu a řídí 

celosvětový přechod ke klimatické neutralitě a k odolnosti vůči změně klimatu. Během 

svého funkčního období zaměřím svou pozornost na zajištění důvěryhodnosti Pařížské 

dohody, na prosazování důsledného provádění politik a na urychlení ambicí, zejména ze 

strany hlavních světových producentů emisí. 

Mám v úmyslu sdílet naše zkušenosti a podpořit naše mezinárodní partnery při provádění 

jejich vnitrostátně stanovených příspěvků. Stejně jako v případě evropské spravedlivé 

transformace budu věnovat pozornost také opatřením v oblasti klimatu, která zohledňují 

nejzranitelnější skupiny a zahrnují přizpůsobení a posílenou odolnost. V této souvislosti 

bude hrát klíčovou úlohu naše politika mezinárodního rozvoje. Mým posláním bude 

zachovat naši sílu a důvěryhodnost při diplomatické činnosti v oblasti klimatu na 

mezinárodní scéně. Klima musí být i nadále klíčovou součástí diplomacie EU na všech 

úrovních, včetně účinného využívání finančních nástrojů. Při prosazování našich 

obchodních a rozvojových politik musíme posílit opatření v oblasti klimatu a začlenit je 

do celé reálné ekonomiky. Zaměřit se musíme zejména na oblasti, jako jsou energetika, 

doprava, lesnictví, zemědělství a hospodaření s půdou, inovace, obchod, zlepšování 

investičního prostředí a využívání zeleného financování.  

Jsem odhodlán zajistit, aby obchodní politika EU přispívala k podpoře opatření v oblasti 

klimatu v partnerských zemích. Budu trvat na tom, aby byla do obchodních a politických 

dohod EU začleňována důrazná a vymahatelná ustanovení o klimatu.  

7. Konkurenceschopnost – únik uhlíku 

Jak budete podporovat investice do nových čistých technologií a jaké poskytnete 

pobídky pro evropský průmysl v přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku, aby 

byly současně plně využity ekonomické a pracovní příležitosti, které tento přechod 

nabízí? Předložíte průmyslovou strategii pro uhlíkovou neutralitu? Jaká přijmete 

opatření pro zajištění konkurenceschopnosti EU a regulační jistoty při zachování 

vysokých klimatických a environmentálních standardů v EU? Jakou úlohu by podle 

Vás měl mít pohraniční mechanismus kompenzačních opatření v souvislosti s 

uhlíkem nebo obdobné opatření, jak je uvedeno v politických směrech, a jak byste 

jej koncipoval, aby byl v souladu s pravidly WTO?  

Přechod na klimaticky neutrální a oběhové hospodářství nabízí významnou příležitost 

k tomu, aby se dlouhodobá konkurenceschopnost hospodářství EU stala udržitelnější, 

odstranila se naše závislost na fosilních palivech a vytvářela se nová pracovní místa 

s novými dovednostmi. Tato modernizace představuje příležitost pro evropské 

společnosti doma i v zahraničí. Udržitelné využívání zdrojů a oběhové hospodářství by 

mohlo do roku 2030 vytvořit čistý zisk ve výši 1,8 bilionu EUR a přispět k naší 

ekonomické nezávislosti / technologické svrchovanosti tím, že odstraní nebo sníží naši 

závislost na dovážené energii a surovinách.  
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Trhy sice mohou dosáhnout změn, ale často tak činí pozdě a bez ohledu na spravedlivé 

výsledky a spravedlivé rozdělení přínosů. Je tedy politickým imperativem využívat 

trhy inteligentním způsobem a napravovat jejich selhání, aby se zajistila nejen 

environmentální, ale také sociální a hospodářská udržitelnost. Při řešení otázek změny 

klimatu je nutné, aby šly tyto tři aspekty ruku v ruce, jinak zůstaneme stát na místě. 

Pokud budou trhy ponechány samy sobě, nebudou vždy spontánně přijímat nové 

nízkouhlíkové produkty a technologie tak rychle, aby bylo možno dosáhnout klimatické 

neutrality do roku 2050. EU musí vytvořit regulační prostředí, které podpoří poptávku 

a nabídku po klimaticky neutrálních a na oběhové hospodářství orientovaných 

produktech. Chtěl bych, aby Komise již v rané fázi napomohla rozvoji a vzniku 

rozhodujících trhů s nízkouhlíkovými a udržitelnými produkty (např. s obnovitelnými 

zdroji, vodíkem, zastavěným prostředím atd.). Předpokladem by byly podpůrné politiky, 

které pomohou vytvořit trhy pro tyto produkty a snížit jejich náklady. Vycházet bychom 

mohli například z postupu, který jsme zvolili v případě energie z obnovitelných zdrojů.  

Chtěl bych zajistit modernizaci energeticky náročných průmyslových odvětví, a zajistit 

tak jejich konkurenceschopnost. Tato odvětví klíčovým způsobem přispívají k řadě 

hodnotových řetězců na cestě ke klimatické neutralitě. 

Zásadní význam budou mít investice do zavádění nových zelených technologií 

a do základního výzkumu pro tyto dosud chybějící technologie. Musíme zajistit, aby EU 

měla technické prostředky a kapacitu k tomu, aby zůstala v oblasti nových zelených 

technologií v čele celosvětové hospodářské soutěže. Musíme zajistit, aby v roce 2020 

a 2021 začaly fungovat inovační a modernizační fondy, aby se co nejvíce optimalizovalo 

využití finančních prostředků VFR určených na změnu klimatu a aby se zajistilo jeho 

rychlé provádění. V očekávání strukturální a sociální změny, která je nutná 

k modernizaci průmyslu EU, budeme také muset zřídit a využívat Fond pro spravedlivý 

přechod.  

Při své práci ve sboru komisařů budu přispívat k práci nominované kandidátky na funkci 

výkonné místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, nominovaného 

kandidáta na funkci výkonného místopředsedy pro hospodářství ve prospěch lidí 

a nominované kandidátky na funkci komisařky pro vnitřní trh, abych zajistil, že strategie 

pro průmysl rozhodujícím způsobem přispěje k cílům Zelené dohody pro Evropu. 

Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku a intenzivní důsledky digitální transformace 

jsou pro náš průmysl velkými výzvami, ale představují také obrovskou příležitost. 

Musíme podporovat naše podniky, aby se staly světovými lídry v oblasti čistých 

a digitálních technologií.  

EU může při naplňování této vize uspět pouze prostřednictvím strategie prováděné 

v úzkém partnerství s průmyslem a členskými státy. V rámci této strategie by se měly 

podporovat investice do inovací a dovedností a měla by se zavést opatření, která zajistí 

spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné podmínky, a to i na celosvětové úrovni. 

Strategie by měla rovněž poskytnout cílenější opatření v konkrétních oblastech, kde 

chceme dosáhnout technologické nezávislosti. K těmto oblastem patří čistá energie, 

oběhové hospodářství a čistá a inteligentní mobilita. EU by měla jít příkladem v oblasti 

technologií příští generace a definovat standardy, které se stanou celosvětovou normou.  

Skutečnost, že ne všude ve světě panují rovné podmínky pro politiku v oblasti klimatu, 

zejména pokud jde o stanovování cen uhlíku, může vést k riziku úniku uhlíku. S ohledem 

na přechod ke klimaticky neutrální EU je otázka úniku uhlíku ještě závažnější. Z toho 

důvodu navrhneme zavedení uhlíkové hraniční daně, jež by měla být plně v souladu 
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s pravidly WTO. Existuje několik způsobů, jak uhlíkovou hraniční daň koncipovat 

a zavést. Okamžitě zintenzivním naši práci na analýze, která nám pomůže určit model, 

který je pro naše potřeby nejvhodnější. Zajistím, aby Komise při přípravě svého návrhu 

pečlivě prozkoumala jednotlivé možnosti, a budu v této záležitosti úzce spolupracovat 

s Evropským parlamentem. 

Pokud jde o dodržování pravidel WTO, budeme muset pečlivě zvážit řadu aspektů. Je 

třeba, abychom zohlednili vztah ke stávajícím ustanovením o úniku uhlíku. A budeme 

muset zajistit, že toto opatření plně podpoří úsilí všech zemí o plnění jejich závazků 

v rámci Pařížské dohody. 

 

 


