
Evropská komise oficiálně představila ve středu 11. prosince dlouho očekávanou Evropskou zelenou dohodu 

(European Green Deal). Jedná se o klíčovou politickou prioritu nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der 

Leyen. Dokument má podobu sdělení a obsahuje plán následujících kroků k dosažení klimatické neutrality EU do 

roku 2050. První opatření budou zahrnovat revizi unijní legislativy v souladu s novým klimatickým plánem 

a představení nového „klimatického zákona“ v březnu 2020. Komise hodlá také navrhnout vytvoření fondu na 

podporu regionů závislých na energii z fosilních paliv, tzv. Fond pro spravedlivou tranzici (Just Transition Fund). 

Cílem mechanismu je poskytnout finance na spravedlivý přechod ke klimaticky čisté ekonomice pro nejzranitelnějším 

regiony a sektory. Mezi hlavními příjemci mají být Polsko či průmyslové oblasti Česka či Německa, čerpat z fondu by 

však mohly i další země. Evropská zelená dohoda počítá s přechodem ke klimatické neutralitě ve všech odvětvích 

ekonomiky - v dopravě, energetice, zemědělství i průmyslu. V rámci průmyslové strategie EU má nový akční plán 

pro oběhové hospodářství za cíl podpořit udržitelný výrobní proces, menší spotřebu materiálů a recyklaci výrobků. 

Evropská unie chce být podle předsedkyně Komise Ursuly von der Leyen lídrem v klimaticky přívětivé ekonomice 

a čistých technologiích. Víc k Evropské zelené dohodě se dočtete zde.  

Včera (čtvrtek 12. 12.) se v Bruselu uskutečnilo jednání Evropské rady. Hlavním a dlouho očekávaným cílem mělo 

být nalezení řešení v případě stanovení cíle pro dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Zasedání již 

probíhalo pod vedením nového předsedy Evropské rady Charlese Michela. Několik členských státu upozornilo na 

výrazně odlišné počáteční podmínky pro dosažení klimatické neutrality, což si vyžádá cílenou podporu, včetně 

finanční. Premiér Andrej Babiš trval na tom, aby společné prohlášení unijních lídrů odráželo úlohu jaderné energetiky 

jako součásti energetického mixu ČR i dalších členských státu v ekologické transformaci. Po dlouhých jednáních byly 

závěry Evropské rady k tomuto tématu odsouhlaseny. Kompromisem je dohoda na cíli roku 2050 pro dosažení 

klimatické neutrality EU a zároveň explicitní zmínka o důležitosti jaderné energetiky pro některé členské 

země. Závěry zároveň implicitně stvrzují, že nové finanční nástroje pro pomoc v klimatické tranzici (např. Just 

Transition Fund) by neměly znamenat snížení alokace na zemědělskou či kohézní politiku. Implementace závazku 

dosažení klimatické neutrality do roku 2050 prozatím neplatí pro Polsko, které se v současnosti k jeho plnění 

nemohlo zavázat. Budou nicméně pokračovat další jednání. Evropská rada měla jednat také o Víceletém finančním 

rámci, diskuze se ale nakonec neuskutečnila a pokračovat budou jednání vedená předsedou Michelem. Dnes, v pátek 

13. prosince, probíhá navazující zasedání Euro Summitu v inkluzivním formátu a vedoucí představitelé EU-27 budou 

ve formátu Evropské rady dle čl. 50 také jednat o přípravách na brexit. Víc informací zde. 

Ve Spojeném království se ve čtvrtek 12. prosince konaly parlamentní volby. Konzervativní strana v čele s Borisem 

Johnsonem jednoznačně vyhrála a dle předběžných výsledků získala výraznou většinu 364 křesel z celkově 650 

v Dolní sněmovně. Opoziční labouristé obsadili jen 202 a výrazně si pohoršili. S pohodlnou většinou v Parlamentu 

pravděpodobně nebude mít premiér Johnson problém schválit dojednanou Výstupovou dohodu, a Británie tak velmi 

pravděpodobně odejde z Evropské unie k 31. lednu 2020. Přechodné období dle této dohody, během něhož je 

Británie dočasně součástí společného evropského trhu, však platí jen do konce roku 2020 s možností prodloužení do 

roku 2022. Do té doby by měly EU a Británie dojednat dohodu o budoucích vztazích. Pokud se tak v tomto velmi 

krátkém časovém prostoru nestane, může od 1. ledna 2021 dojít k de facto tvrdému brexitu. Více se dočtete zde. 
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