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 Hlavní přínos je v celosvětové shodě na potřebě řešit dekarbonizaci 

 

 Uzavření mezinárodní, právně závazné dohody v rámci UNF CCC 

 

 Pro platnost třeba aspoň 55 stran (ze 196) s alespoň 55% podílem globálních 

GHG emisí 

 

 Potvrzen globální redukční cíle udržet nárůst průměrné teploty „well below 

2°C…, with efforts to stay below 1.5°C“ 

 

 Konstatována mezery mezi předloženými příspěvky a požadovanou úrovní 

emisí pro dosažení cíle  

 

 Požadavek na kulminaci emisí as soon as possible 



JAK DOHODA Z PAŘÍŽE OVLIVNÍ EU POLITIKU? 

Zpřísní se EU 

ETS cíl post 

2020? 

 Dle eurokomisaře Cañeteho nebude současná EK 

nebude navrhovat zpřísnění emisního cíle  změna 

nejdřív v roce 2020 

 Dle COP 21 se má nicméně usilovat o max. růst teploty o 

well below 2°C místo stávajího cíle o 2 st.C, což by 

znamenalo i vyšší cíle pro EU 

 V neoficiální komunikaci se zpravodajem a stínovými 

zpravodaji pro revizi ETS uvádí EK, že pro dosažení cíle 

2050 by bylo zapotřebí zvýšit redukční faktor z 2,2 na 

2,4% p.a. 

Mezinárodní 

kredity v EU ETS 

post 2020? 

 Dohoda předpokládá vznik mezinárodních trhů a kreditů 

(analogie ERU a CER) 

 Zatím není indikace, že by bylo možné použít je i v rámci 

EU ETS 

Evropa jako klub 

CO2 nadšenců? 

 Dohoda eliminuje diskusi o jednostrannosti evropské 

klimatické politiky 



PRAKTICKÉ DŮSLEDKY 

 

 Politická dohoda určuje strategické směřování, praktické dopady bude mít až 

případné posílení EU ETS 

 

 Zejména celosvětové firmy usilují o nadkontinentální propojení uhlíkových 

trhů 

 Omezí lokální znevýhodnění výroby 

 Vyřeší otázky nastavení carbon leakage 

 

 S vyššími cíli vzrostou i finanční potřeby. Skutečně účinné reformy vedoucí 

k vyšší ceně CO2 by znamenaly i vyšší příjmy do  programů na ochranu 

klimatu. 
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