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Evropská zelená politika – EU Green Deal - EGD
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EGD – rozsah a komplexita

Motto: „neškodit“ Vzdělávání

Výzkum a inovace

Ekologizace 
vnitrostátních 
rozpočtů a 
cenových signálů

Ekologické 
financování a 
investice

Klimaticky neutrální 
EU

Čistá, dostupná a 
bezpečná energie

Čisté oběhové 
hospodářství

Stavebnictví –
renovační vlna

Strategie 
biodiverzity Z farmy na vidličku

Udržitelná a 
inteligentní mobilita

Nulové znečištění: 
ŽP bez toxických 
látek
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EGD – přes 50 agend

• Farm-to-Fork Strategy,Biodiversity Strategy

• Chemicals Strategy for Sustainability

• Renovation Wave

• EU Sustainable Finance Agenda

• Strategy for Sustainable And Smart Mobility

• EU Climate Law, Action &Green Deal +  Carbon Border Adjustment Mechanism

• New Circular Economy Action Plan

• Europe Fit for the Digital Age

• EU Green Deal Initiatives + EU Industrial Strategy

• High Performance Insulation Materials
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EGD a otázky
Komplex agend, politik a budoucích legislativních návrhů a regulací 
zasahující do života všech občanů EU, jsou ambice v souladu s 
realitou? Je EU schopna přesvědčit zbytek světa a stát se „globálním 
lídrem“?
Jsou jednotlivé agendy doprovázeny dopadovými studiemi?
Jsou, alespoň předběžně, vyčísleny finanční náklady?
Je brána v úvahu budoucí konkurenceschopnost EU/ČR?
Jsou balancovány pohledy ekonomické, environmentální a sociální?
Jsou známy pojmy (a důsledky) komitologie, taxonomie, delegovaný 
akt ? Jsou budoucí dopady a důsledky komunikovány s odbornou a 
širokou veřejností?
Je v ČR zastřešující instituce?



Internal

EGD a dopady
Známé dopadové studie:
EU – proč ne???
USDA – F2F/Biodiversity
(dopady až 1,3 trilionu UDS)

Anipla – Pt (Agri sektor)
(dopady až 330 milionů €)

CZ – dekarbonizace, McKinsey 
(550 mld Kč jen za navýšení 
redukčního cíle 40            55)
Fit for 55, vodíková strategie…

Další, další, další…???
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EGD – možný finanční rámec, kdo zaplatí?
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EGD a ČR
CZ iniciativy k Evropské zelené politice

Pozice Ministerstva zemědělství (F2F), MŽP (Biodiverzita a klima změna), MPO 
(energetika). Co doprava (mobilita, transport), MPSV (sociální dopady), MMR a MF (kdo 
zaplatí)?
Rada vlády pro strategické technologie a materiály (vazba na EGD)
Vládní komise pro EGD (v přípravě):
Dotčené rezorty/účast, ambice, úkoly, financování studií, rozdělení kompetencí, 
časový plán, zapojení expertů/poradenství

Tripartita
Požadavky na dopadové studie
Asociace, odvětvové svazy, nevládní organizace
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EGD

Evropská zelená politika – Green Deal

Co chybí? Kromě studií dopadů? Vysvětlovací kampaň, slovník pojmů (green deal, 
taxonomie, delegované akty, komitologie…). 

Žádná mediální stopa !!! Povědomost velká (0) nula !!!

Agendy ovlivňující vývoj a život obyvatel EU (a ČR) na několik budoucích dekád nemají 
vůbec žádnou publicitu, veřejnou rezonanci, nezájem médií, veřejnosti… 
Co může udělat státní správa?
Co podnikatelské asociace, svazy? 
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EGD
Taxonomie

První plán představen v 2018. Určuje další směřování možných 
investic a finančních toků, určité obory a činnosti nebudou v 
budoucnu podporované. V první fázi se zaměřuje na klimatické 
cíle (aktuálně se řeší problém jádra a plynu). Bude však 
pokračovat průřezově všemi agendami EGD. 

Komitologie

Převod pravomocí na Komisi
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EGD – taxonomie, pojmy a pravidla
Taxonomie
Březen 2018 - Akční plán pro udržitelné financování (původně pro energetiku a změnu klimatu), 
který měl vytvořit investiční kanály do projektů a aktivit v této oblasti. Hlavní součástí tohoto 
plánu bylo podporovat takovéto projekty pro „zelenou ekonomiku“. Taxonomie je klasifikační 
systém, který definuje kritéria pro financování/investice (Technical Screening Criteria).

Pravidla taxonomie a požadavky na reporting jsou velmi rozsáhlé a vysoce komplexní. 
Současná kritéria pro 74 aktuálně pokrytých ekonomických aktivit zahrnují více než 600 stran 
textu. Aby podnikatelské subjekty byly schopny pokrýt rozšířené požadavky vyplývající z nových 
pravidel, budou muset hledat dodatečné zdroje a kapacity. Opět vzniká otázka, zda s tím 
spojené vícenáklady nesníží konkurence schopnost EU.

Plánované období implementace se zdá příliš krátké (nemluvě o neexistenci dopadových studií). 
Už se objevují návrhy na pilotní pre-testovací fázi k získání realistického pohledu a zkušeností 
od skutečných firem, která by mohla přispět k designu budoucích pravidel.

Zrovna tak iniciace stanovení přechodného období a prahových hodnot (treshholds) některých 
ukazatelů se začíná diskutovat, stejně jako o možné podpoře (Help Desk).
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Evropská zelená politika - EGD

Děkuji za pozornost

Ladislav Novák
www.suschem.cz


