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UDRŽITELNOST, OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A BOJ PROTI ZMĚNĚ KLIMATU
PROČ SE JEDNÁ O PRIORITU?
Evropská unie má v politikách udržitelnosti a klimatu celosvětové vůdčí postavení. EU prokázala své odhodlání plnit Pařížskou dohodu a bojovat proti změně klimatu tím, že výdaje na opatření v oblasti klimatu zahrnula do všech programů
EU.
Komise začlenila opatření v oblasti klimatu do všech hlavních výdajových programů EU, zejména v oblasti politiky soudržnosti, regionálního rozvoje, energetiky, dopravy, výzkumu a inovací, společné zemědělské politiky, jakož i rozvojové
politiky EU, což z rozpočtu EU činí hlavní hnací sílu udržitelnosti.
Komise přijme na konci roku diskusní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030, v návaznosti
na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, včetně Pařížské dohody o změně klimatu“, který se zaměří na možné způsoby,
jak cíle udržitelného rozvoje více začlenit do tvorby politik EU.



CO TO ZNAMENÁ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ?

Komise navrhuje, aby se k plnění Pařížské dohody a závazku dosáhnout cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje zvýšila
snaha začleňovat oblast klimatu do všech programů EU s tím, že na cíle v oblasti klimatu by se mělo vynakládat alespoň
25 % výdajů EU.

20% ZAČLEŇOVÁNÍ OBLASTI KLIMATU
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25% ZAČLEŇOVÁNÍ OBLASTI KLIMATU
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CO JE V NÁVRZÍCH
KOMISE NOVÉHO?
Modernizovaná společná zemědělská politika bude klást větší důraz na životní prostředí a oblast klimatu. Bude
podporovat přechod k udržitelnějším způsobům zajištění bezpečných a vysoce kvalitních potravin pro 500 milionů
spotřebitelů v EU. Reformovaná společná zemědělská politika stanoví environmentální cíle, které budou mít oporu ve
zdokonalených pravidlech. Všichni zemědělci, kteří dostávají platby na plochu, budou muset splňovat řadu požadavků
týkajících se změny klimatu, vody, půdy, biologické rozmanitosti a krajiny. Nová společná zemědělská politika zároveň
poskytuje členským státům mnoho možností, jak zemědělcům její provádění usnadnit.

 rogram pro výzkum a inovace Horizont Evropa s rozpočtem ve výši 97,6 miliard EUR, je hybnou silou hospoP
dářského růstu a vzniku pracovních míst. Jeho posláním je podporovat politiky EU, např. přechod na nízkouhlíkové
hospodářství, ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu.
 ovým investičním nástrojem Unie je InvestEU. Z tohoto nástroje se poskytují záruky EU za účelem mobilizace
N
veřejného a soukromého financování pro strategické investice, které podporují politiky EU. Zakotvuje ověřování
udržitelnosti investic a pomáhá nasměrovat kapitálové toky směrem k udržitelným investicím.

02/05
2018

Balíček víceletého finančního rámce
na období po
roce 2020

01/06
2018

Odvětvové
legislativní návrhy
výdajových
programů

28-29/
06/2018

Print
PDF

DALŠÍ KROKY

doi:10.2775/594670
doi:10.2775/316513

 olitika soudržnosti s celkovým rozpočtem ve výši 273 miliard EUR podporuje udržitelný rozvoj prostřednicP
tvím investic do přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizik a do opatření na ochranu životního prostředí a
infrastruktury. Udržitelný rozvoj je zakotven v nařízeních, kterými se zřizují jednotlivé fondy, a jeho podpora se musí
zajistit ve všech fázích přípravy a provádění.
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 IFE je program pro životní prostředí a opatření v oblasti klimatu. Zaměřuje se na rozvoj a zavedení inovativních
L
způsobů, jak reagovat na problémy v oblasti životního prostředí a klimatu, jakým je např. přechod na čistou energii.
V příštím rozpočtu EU bude na program LIFE vyčleněno 5,4 miliardy EUR.
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JAK JEŠTĚ PŘISPĚJE BUDOUCÍ
ROZPOČET EU V TÉTO OBLASTI??
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