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Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá integrací klimatické politiky do obchodních 

dohod Evropské unie, konkrétně Komplexní hospodářské dohody s Kanadou (CETA) a 

Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem (EPA). Klimatická politika 

Evropské unie se v posledních letech stává stále ambicióznější. Přesto Evropská unie 

nemá příliš nástrojů, jak k podobné ambicióznosti zavázat i ostatní státy světa. Jedním 

z řešení by mohly být bilaterální obchodní dohody, prostřednictvím kterých by Unie 

mohla zavázat ostatní státy k boji se změnou klimatu. Předmětem zájmu této práce je 

výzkum integrace klimatické politiky, který se zaměřuje jak na vnitřní koherenci utváření 

obchodních dohod, tak na jejich výslednou podobu. Práce v teoretické části rozvádí 

akademickou debatu o koherenci politik, důraz je zároveň kladen na popsání 

klimatických aktérů uvnitř institucionálního rámce EU a na historii klimatické politiky. 

Výzkum operacionalizuje koncept climate policy integration (CPI) a pomocí analýzy 

oficiální dostupných dokumentů Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu 

představuje a porovnává postupný proces utváření obchodních dohod CETA a EPA, 

společně se zapojením vnějších i vnitřní klimatických aktérů do procesu tvorby  obchodní 

politiky.  

 

Annotation 

This master’s thesis deals with climate policy integration in two European union’s 

trade agreements, EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 

and EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA). Ambitions of EU’s climate policy 

have grown in recent years. Therefore the EU needs to cooperate with other world 

countries to tackle the climate change now even more than ever before. One of the 

solutions for such a binding cooperation to fight climate change could be implemented 

through the EU trade policy. This master’s thesis is therefore interested in climate policy 

integration concerning the policy coherence during the process of making trade 

agreements and also in climate policy aspects of the final form of the agreements. In the 

theoretical part, this thesis describes the academic debates of policy coherence, climate 

policy actors in the institutional framework of the EU and also the history of EU’s climate 



 
 

policy. Research operationalises the academic concept of climate policy integration (CPI) 

and carries it out through analysis and comparison of official EU‘s institutional 

documents. In the final part, this master’s thesis draws its conclusions mainly from 

comparison of EPA and CETA. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zaměřuje na integraci klimatické politiky do obchodních 

dohod Evropské unie. Klimatická politika Evropské unie se stává postupem let stále 

ambicióznější. Přestože se jedná o typ politiky, který zasahuje do všech možných odvětví 

lidské činnosti, stále existují oblasti, ve kterých není příliš zastoupena. Kromě zvýšené 

hrozby změny klimatu, která se v posledních desetiletích neustále prohlubuje, lze do 

budoucna přepokládat, že Evropská unie v boji se změnou klimatu bude muset zavázat i 

okolní státy k navýšení jejich vlastních ambicí. Nástrojů, kterými by Evropská unie mohla 

účinně ovlivnit směřování ostatních států světa, prohloubit s nimi kooperaci  

a v konečném důsledku je zavázat k ambicióznějšímu přístupu ke změně klimatu, 

nicméně není mnoho. Přesto lze konstatovat, že jedním z nejefektivnějších nástrojů, 

který podporuje vývoz vlastních environmentální standardů a prohlubuje spolupráci 

napříč státy, mohou být bilaterální obchodní dohody. Využívá ale Evropská unie tohoto 

nástroje k dostatečnému prosazování vlastních zájmů z hlediska klimatické politiky?  

Je možné v průběhu let vypozorovat rozdíl v samotných obchodních dohodách?  

Jaké nástroje v rámci svého institucionálního uspořádání Evropská unie z hlediska 

obchodní politiky využívá, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší možné míry koherence 

klimatické a obchodní politiky? Výše zmíněné otázky jsou jen výčtem toho, čeho se 

výzkum v této diplomové práci dotkne.  

Práce si klade za cíl odpovědět na jednu hlavní a jednu vedlejší výzkumnou 

otázku. Hlavní výzkumná otázka zní: ‚‚Jak je Evropská unie úspěšná v integraci klimatické 

politiky do obchodní politiky EU?‘‘  Vedlejší výzkumná otázka je formulována: ‚‚Lze 

vypozorovat rozdílnou míru integrace klimatické politiky (CPI) v případě dohody CETA  

a EPA mezi Japonskem a EU?‘‘ Kromě zodpovězení samotných výzkumných otázek je 

cílem práce zároveň přispět do debaty o koherenci politik při procesu utváření 

obchodních dohod Evropské unie. Proč je koherence politik v tomto případě důležitá? 

Práce si klade za cíl zároveň ověřit hypotézu, která tvrdí, že při vyšším zapojení 

klimatických aktérů do utváření obchodní politiky bude ve výsledné podobně obchodní 

dohody naměřena vyšší míra klimatické politiky. Práce se mimo jiné snaží přispět 

k debatě ohledně konceptu CPI, a to zejména tím, že jej originálně aplikuje na obchodní 

politiku EU. K zodpovězení výše zmíněných výzkumných otázek je využita 
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operacionalizace konceptu integrace klimatické politiky (CPI). Práce je rozdělena na dvě 

části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou nastíněny koncepty koherence  

a integrace klimatických a environmentální politik (EPI a CPI) včetně doprovázející 

akademické debaty, obchodní politika EU, klimatická politika EU a její aktéři. Tato část 

práce také vychází zejména ze sekundárních zdrojů, jakými jsou zejména akademické 

články a odborné knihy. Kromě sekundární literatury teoretická část vychází  

i z primárních zdrojů, směrnic, nařízení, rezolucí a vnitřních i vnějších dokumentů 

institucí Evropské unie. 

První kapitola představuje akademickou debatu o problematice koherence 

politik Evropské unie a jejich environmentální dimenzi. Kromě debaty zároveň nabízí 

ucelený přehled o institucionální rovině problému koherence s přihlédnutím 

 ke klimatické i obchodní politice EU. V druhé kapitole je popsána vnější obchodní 

politika EU, kde je představena kromě ekonomické dimenze i možnost využití obchodní 

politiky jako nástroje prosazování neobchodních zájmů ve světě. Kapitola představuje 

ucelený přehled toho, proč je relevantní hledat míru integrace klimatické politiky 

v obchodní politice EU. Třetí kapitola nastiňuje klimatickou politiku Evropské unie, její 

historii a aktéry, kteří se objeví i v praktické části. Cílem kapitoly je ukázat, co se pod 

pojmem klimatická politika Evropské unie skrývá a jací existují aktéři uvnitř 

institucionálního rámce Evropské unie. Ve čtvrté kapitole je důraz kladen na pochopení 

konceptu CPI a jeho vývoj. Tato kapitola zároveň dopomáhá k pochopení 

operacionalizace v následující praktické části diplomové práce. 

V praktické části je nejprve představen výzkumný rámec, metodologie  

a operacionalizace konceptu CPI. Tato část práce následně pomocí kvalitativní analýzy 

oficiálních dokumentů, směrnic a nařízení Evropské unie, společně se sekundárními 

akademickými zdroji, popíše a rozdělí na základě vytyčených indikátorů jednotlivé 

obchodní dohody do dvou kapitol. V poslední části je následně porovnána i výsledná 

podoba obou dohod v otázce klimatické politiky. Praktická část by nevznikla bez 

operacionalizace CPI navržené irskou akademičkou Claire Dupont (2016) z její knihy 

Climate Policy Integration into EU Energy Policy: Progress and Prospects. Diplomová 

práce nevyužívá její přístup k výzkumu CPI doslovně, jednotlivé indikátory jsou 

modifikovány na základě skutečnosti, že je předmětem zkoumání obchodní politika, 



4 
 

nikoliv řádný legislativní postup v energetické politice. Přesto byla kniha pro tuto práci 

důležitým zdrojem k pochopení možností měření CPI. V závěrečné části jsou následně 

prezentovány výsledky a odpovědi na výzkumné otázky. 

Teoretická část 

V této části práce je nastíněna teoretická rovina zkoumaného problému. 

Vzhledem k zaměření na institucionální procesy utváření obchodní politiky EU a jejího 

propojení s klimatickými cíli je v této části práce nezbytné vysvětlit principy, jakými je  

na politiku životního prostředí a její odnož, tedy klimatickou politiku, nahlíženo. 

K pochopení integrace politik životního prostředí do obchodní politiky EU je klíčové 

se seznámit s obecnou literaturou o koherenci politik Evropské unie. Následující část 

zároveň nabízí ucelený přehled toho, co se klimatickou politikou Evropské unie myslí, 

společně s institucemi, které byly a jsou za její spolutvorbu zodpovědné. V posledních 

kapitolách jsou představeny koncepty, které akademická literatura v otázce zkoumání 

environmentálních či klimatických politik nejčastěji využívá.  

Klíčovým konceptem této práce je climate policy integration (CPI)1, který 

v akademické literatuře nabízí relativně nový přístup ke zkoumání integrace klimatických 

cílů na horizontální nebo vertikální úrovní. CPI je nicméně poměrně novým konceptem, 

jehož definice se liší jednak na základě zkoumaného problému a jednak také podle toho, 

jak s ním autor zachází. Z toho důvodu je v posledních kapitolách teoretické části práce 

popsán vývoj konceptu společně s definicí, která je následně v praktické části práce pro 

CPI využívána.  

1. Koherence politik 

Při popisu obecné koherence (soudržnosti) politik je nutné vzít v úvahu tři 

základní předpoklady, které výzkum koherence politik doprovází. Zaprvé s globalizací 

světa získalo téma koherence politik na mezinárodní půdě větší váhu, a to zejména 

s přihlédnutím ke stále výraznější provázanosti mezi regionální a globální politikou 

(Carbone, 2009, s. 3-4). Výzvy globalismu vedou k pokusům zajišťování koherence politik 

 
1 V českém překladu integrace klimatické politiky. Pro účely této práce je využívána anglická 
zkratka konceptu.  



5 
 

mezi jednotlivými státy tak, aby nedocházelo k tvorbě politik, které navzájem stojí 

v přímém protikladu. Ideálním stavem věcí je dosáhnutí co nejmenšího množství 

nesoudržnosti mezi vzájemně se ovlivňujícími politikami jednotlivých států. Zadruhé lze 

na koherenci politik nahlížet jako na politický výsledek, kterého je možné dosáhnout 

pomocí budování mechanismů a nástrojů, které ve finále povedou k dosažení 

koherentního politického výsledku (Ibid., s. 3-4). Zatřetí je v rámci kvalitní analýzy 

koherence politik nezbytné identifikovat perspektivu, z jaké autor koherenci politik 

zkoumá. Jinak lze například vnímat koherenci politik z obchodní perspektivy a jinak 

z perspektivy rozvojové spolupráce (Ibid., s. 3-4). Z toho důvodu nelze nikdy dosáhnout 

perfektní koherence mezi jednotlivými politikami. 

Samotný termín koherence bývá v akademické literatuře často zaměňován se 

slovem konzistence. V odborné literatuře existují dva způsoby, jak lze na termín 

koherence a konzistence nahlížet. V prvním případě bývají termíny jednoduše 

zaměňovány a jejich význam se výrazně neliší, kdy zástupci tohoto přístupu tvrdí, že oba 

termíny bývají využity napříč různými jazyky, ale znamenají to samé. V anglické verzi 

zakládajících smluv EU je například využíváno slovo konzistence, zatímco v německé 

verzi je využíváno slovo koherence (Den Herthog a Stroß, 2013, s. 375). 

Existují ale i akademici, kteří zastávají opačný názor, tedy že slovo konzistence  

a koherence neznamená totéž. Termín konzistence bývá většinou definován jako 

neexistence vzájemně si odporujících politik (Gatti, 2016, s. 30). Samotný termín má 

v tomto případě na rozdíl od koherence spíše pejorativní konotaci, neboť zastupuje 

pouze závazek k tvorbě co nejmenšího množství vzájemně se rozporujících politik, místo 

pozitivního závazku, který by státy vedl k větší míře spolupráce přerůstající až nad rámec 

původního záměru (Ibid., s. 376). Koherence je naproti tomu významově pozitivnějším 

termínem, který označuje aktivní spolupráci napříč různými politikami vedoucí 

k dosažení společně formulovaných cílů (Ashoff, 2005, s. 11-13). Obdobně lze koherenci 

politik definovat jako dosažení synergií mezi různými typy politik, které často do 

problematiky vnáší přidanou hodnotu (Den Herthog a Stroß, 2013, s. 376). Agentura pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, 2019) definuje koherenci jako systematické 

prosazování provázaných a vzájemně se posilujících politických akcí napříč státy, 

organizacemi a obory, které přispívají k vytváření synergií vůči obecně přijatým cílům. 
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Koncept koherence politik se v nejzákladnější podobě nadále dělí zejména do 

dvou úrovní, a to na koherenci horizontální a koherenci vertikální. Horizontální 

koherencí je v literatuře myšlena koherence mezi různými politikami napříč jednou 

politickou entitou (Den Herthog a Stroß, 2013, s. 377). Vertikální koherence se používá 

při studiu provázanosti nadnárodních a národních politik. V případě Evropské unie tak 

například dochází k výzkumu provázanosti unijních politik s politikami členských států 

(Gauttier, 2004).  

Akademické literatuře zkoumající koherenci jednotlivých politik v současné době 

dominuje výzkum koherence politik Evropské unie. Tento fakt je z velké části ovlivněn 

způsobem, jakým je na unijní úrovni politika formována. Koherence je navíc zkoumána 

zejména v těch politikách, u kterých je stanovena jako jeden z významných cílů, kterého 

by mělo být dosaženo. Odborná literatura se z toho důvodu například velmi často 

zaměřuje na koherenci zahraniční politiky Evropské unie (Schmitz a Eimer, 2020; Portela 

a Raube, 2011), rozvojovou politiku EU (Carbone, 2008; Fourie, 2018), případně zejména 

v posledních letech na klimatickou politiku EU (Kurze a Lenschow, 2018; Janetschek, 

2020). 

1. 1 Koherence politik v Evropské unií 

Na unijní úrovni se apel na koherenci jednotlivých politik vyskytuje nejčastěji 

v materiálech, které se zabývají rozvojovou pomocí, a to již od Maastrichtské smlouvy 

(Koff, 2017). Přesto lze, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, pokusy o vyšší 

koherenci politik v Evropské unii identifikovat napříč všemi jejími politikami. Jednotlivé 

typy výzkumu koherence politik nicméně v průběhu let získaly vlastní definice a začaly 

se používat místo zjednodušujícího termínu koherence politik. Pro ilustraci lze uvést 

koncepty, jakými jsou například mainstreaming2, hojně využívaný zejména v otázce 

genderu, nebo koncept integrace politik, jehož výzkum se nejčastěji zaměřuje  

na environmentální integraci (EPI)3 a postupně byl doplněn o integraci klimatických 

politik (CPI) (Kurze a Lenschow, 2018, s. 329). 

 
2 V českém překladu lze mainstreaming v kontextu Evropské unie definovat jako začleňování 
určité politiky do dalších typů politik.  
3 Environmental policy integration (EPI) je v českém překladu integrací politik životního 
prostředí, jedná se o sesterský koncept k CPI. 
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Koherence politik byla vůbec poprvé zmíněna na institucionální úrovní tehdy 

ještě Evropského společenství v Jednotném evropském aktu, který vyzýval členské státy 

k jednání společným hlasem, soudržně a solidárně. 4 V současném znění Smlouvy  

o fungování EU se obecný apel na koherenci (soudržnost) politik nachází v článku 7: 

‚‚Unie zajišťuje soudržnost mezi svými jednotlivými politikami a činnostmi s přihlédnutím 

ke všem svým cílům a v souladu se zásadou svěření pravomocí‘‘ (Smlouva o fungování 

Evropské unie, 2012). 

Nad rámcem obecného principu, kterým by se měla Unie řídit, nicméně stojí ještě 

další politiky, které jsou ze své podstaty provázány se všemi ostatními. Jednou z nich je 

politika životního prostředí a klimatická politika, jež jsou vzájemně propojeny. Pro tento 

typ politik vznikly na institucionální úrovni vůbec první základy také v Jednotném 

evropském aktu z roku 1987. Renesance pro studium koherence politiky životního 

prostředí přesto přišla až v 90. letech 20. století v rámci tzv. Cardiffského procesu, který 

odstartoval v červnu roku 1998 vůbec první oficiální požadavek ze strany členských států 

na integraci environmentálních požadavků při projednávání legislativy Radou EU 

(Evropská komise, 2020a). Svou zásluhu na tom v té době měly nově přijaté změny ve 

znění Amsterdamské smlouvy ohledně politiky životního prostředí. V roce 2001 

Evropská komise představila svou první strategii pro udržitelný rozvoj, která předešlé 

požadavky na integraci environmentálních standardů zakomponovala i do dalších 

institucionálních procesů a politik. Vznikl tak například systém posuzování dopadů k těm 

iniciativám, u nichž se předpokládá, že výrazně ovlivní ekonomiku, sociální oblast nebo 

životní prostředí (Evropská komise, 2020b). V následujících letech se posuzování dopadů 

rozšířilo v rámci otázky životního prostředí i na oblast klimatu.  

Právě klimatická politika Evropské unie se v posledních letech dostává čím dál 

tím více do popředí a stává se výrazněji akcentovaným tématem napříč politickým 

spektrem. Důkazem pro toto tvrzení je v roce 2020 nově přijatá strategie s názvem 

Zelená dohoda pro Evropu, která se ve svých prvních odstavcích přímo odvolává  

na Rezoluci OSN o Agendě udržitelného rozvoje do roku 2030 vybízející k většímu 

provázání všech politik s cíli udržitelného rozvoje (Valné shromáždění OSN, 2015). Stále 

 
4 V českém znění zákládajících smluv Evropské unie se místo slova koherence používá slovo 
soudržnost. 
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častěji zdůrazňovaným problémem nového tisíciletí je agenda udržitelného rozvoje, 

společně s klimatickou politikou, která cílí na zpomalení, případně zastavení oteplování 

Země a ochranu životního prostředí. Koherence klimatické politiky s dalšími politikami 

Evropské unie se tak postupně stává neodmyslitelnou součástí utváření politik napříč 

Evropskou unií. 

Obchodní politika EU není v otázce koherence s cíli životního prostředí, případně 

ochrany klimatu, ničím odlišná, jak ostatně ukazuje unijní strategie Evropa 2020, která 

zdůrazňuje potřebu podpory začlenění zeleného růstu a klimatických cílů do 

hospodářských politik členských států EU (Evropská komise, 2010a). Tlak na začlenění 

klimatických opatření do všech typů politik napříč Evropskou unií bude v následujících 

letech s velkou pravděpodobností pouze sílit, jak dokládá současný zájem o navyšování 

ambicí klimatických cílů ze strany Evropské komise a některých dalších členských států 

(Evropská komise, 2020c). 

 Na základě výše zmíněného lze tvrdit, že pokusy o koherenci politik životního 

prostředí a klimatických opatření s dalšími politikami EU jsou institucionálně zakotveny 

v zákládajících smlouvách i strategiích mimo ně. Problematika, na kterou se tato 

diplomová práce zaměřuje, je relevantní z toho důvodu, že uvnitř Evropské unie existují 

procesy, které jí regulují. Pro pochopení relevance výzkumu koherence klimatické 

politiky je zároveň nezbytné v následující části popsat obchodní politiku a její propojení 

s životním prostředí, a tedy i s klimatickou politikou. 

1. 2 Koherence politik životního prostředí, klimatu a obchodní politiky EU 

Hlasy volající po přísnější integraci politiky životního prostředí do obchodní 

politiky Evropské unie se objevují ve veřejné debatě pravidelně (Titievskaia, 2019).  

Že je tento typ koherence nezbytný a potřebný pro naši budoucí prosperitu a zdravé 

životní prostředí tvrdí celá řada evropských dokumentů. Jmenovitě například Sedmý 

akční program pro životní prostředí do roku 2020 ‚‚Spokojený život v mezích naší 

planety‘‘. Obsah dokumentu z roku 2013 požaduje, aby Unie:  

‚‚Udržovala a nadále posilovala partnerství v oblasti změny klimatu  

se strategickými partnery a přijala další opatření k přednostnímu začleňování hledisek 

životního prostředí a klimatu do své obchodní a rozvojové politiky‘‘ (Evropský parlament 

a Rada EU, 2013).  
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Unie by dle tohoto dokumentu měla podporovat zejména udržitelná obchodní 

řešení, která upřednostňují a vynucují její environmentální standardy. 

Jednou z odpovědí obchodní politiky EU na požadavky Sedmého akčního plánu 

byla Strategie Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice 

z roku 2015. Strategie identifikuje jako jeden z cílů obchodní politiky zajištění 

hospodářského růstu, který bere v potaz ochranu životního prostředí. Toho je možné 

dosáhnout celosvětovým vedením v oblasti začleňování cílů udržitelného rozvoje 

pomocí obchodní politiky EU (Evropská komise, 2015b). Obchodní politika má dle 

dokumentu sehrát významnou roli například při jednáních zajištujících usnadnění 

obchodu v oblasti ekologických technologií, konkrétně např. obnovitelných zdrojů 

energie. Komise se v dokumentu mimo jiné zavazuje ke prioritizaci boje proti změně 

klimatu, která by se měla odrazit ve všech nově uzavřených obchodních dohodách (Ibid., 

2015). 

Přesto je otázka koherence politik životního prostředí a obchodu problematická. 

Obchodní politika má za cíl regulace odbourávat tak, aby mohlo zboží jednodušeji 

putovat mezi státy, zatímco environmentální politika ze své podstaty spíše regulace 

vytváří (McNeill, 2020, s. 43). Do širší debaty o této ambivalentní pozici obou politik, 

která může v konečném důsledku koherenci podkopávat, přispívá řada akademiků 

úvahami o tom, do jaké míry je udržitelný rozvoj a obchod komplementární. Této debatě 

dominují zejména dva termíny označované jako delawareský efekt a kalifornský efekt. 

Při vyšší míře mainstreamingu environmentálních opatření do obchodní politiky mezi 

dvěma obchodními partnery může docházet k tzv. kalifornskému efektu, který vede stát 

se slabšími environmentálními standardy k převzetí přísnějších standardů od druhého 

státu (Vogel, 2000, s. 269).  Státy tento postup aplikují zejména z toho důvodu, aby jim 

nebyl odepřen přístup na přísněji regulovaný, ale pro ně cenný trh. Naproti tomu 

k tzv. delawarskému efektu dochází v případě, kdy se státy snaží porazit ostatní státy 

zeštíhlením svých vlastních environmentálních standardů, aby získaly nad regulatorně 

přísnějšími státy výhodu (Vogel, 1997, s. 556). Obavy z delawarského efektu,  

jenž by mohl podkopat cíle přísnějších environmentálních standardů, se nicméně 

v průběhu let nenaplnily. Kalifornský efekt naopak dokazuje, že cíle mainstreamingu 
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přísných regulací adresujících životní prostředí lze spojit s obchodní politikou,  

a dosáhnout tak vývozu vlastních a přísnějších standardů. 

Kromě soudržnosti výsledných politik je také důležitá otázka vnitřní koherence 

při jejich utváření. Jedním z efektivních nástrojů, kterým Evropská unie zajišťuje od roku 

1999 koherenci při utváření obchodní politiky, je tzv. Sustainability Impact Assessment5 

(SIA) (Ruddy a Hilty, 2008, s. 91-92). Součástí nástroje SIA jsou veřejné konzultace 

s občanskou společností a analýzy dopadů konkrétních smluv na životní prostředí 

společně s jejich řešením. SIA zároveň slouží jako nástroj pro kontrolu transparentnosti 

konkrétních obchodních smluv a je zpracováván externí společností (GŘ pro obchod, 

2020a). Výsledná podoba SIA navíc shrnuje dosavadní vyjednávání se zainteresovanými 

stranami tak, aby bylo možné jejich požadavky zanést do finálního znění obchodní 

dohody. Druhým nástrojem, který se zdánlivě od SIA neliší a má zároveň přispět 

k dostatečné míře koherence, je nástroj nazývající se Impact Assessment (IA)6. Tento 

systém byl implementován Evropskou komisí s cílem zajistit koherenci mezi jednotlivými 

aktéry uvnitř Komise. Oproti komplexnějšímu nástroji SIA se jedná o studii, kterou 

zpracovává sama Evropská komise a která má za cíl vymezit priority dovnitř směrem 

k vlastním aktérům uvnitř Komise (Ruddy a Hilty, 2008). Pro obchodní politiku EU je 

specifické kromě využívání nástroje IA i využívání nástroje SIA, a to během procesu 

vyjednávání obchodních dohod.  

2. Vnější obchodní politika EU  

Obchod je jednou z klíčových priorit Evropské unie. Evropa je ve světě největším 

vývozcem koncových výrobků a služeb, zároveň je obrovským trhem pro zhruba 80 zemí 

světa (Euroskop.cz, 2020). Jak již bylo zmíněno v kapitole o koherenci, cílem obchodní 

politiky je liberalizovat mezistátní obchod především odbouráváním obchodních bariér. 

Na obchodní politiku lze nicméně nahlížet i jako na nástroj zahraniční politiky, jenž má 

možnost ve světě podporovat politiku lidských práv a životního prostředí (Dür et al., 

2020, s. 944). Specifické postavení Evropské unii propůjčuje její institucionální nastavení, 

 
5 V českém překladu jej lze definovat jako posouzení vlivů na udržitelnost. Pro účely této práce 
je v následujících částech využívána anglická zkratka nástroje, tedy SIA. 
6 Podobně jako v případě nástroje SIA lze nástroj IA přeložit jako nástroj posuzování dopadů. 
Pro účely této práce je využívána anglická zkratka nástroje, tedy IA. 
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které jí jako mezinárodní organizaci dovoluje jednat nejenom o ekonomických otázkách, 

ale i využívat tento typ politiky k prosazování dalších politik, jež jsou v její kompetenci 

(Dür a Elsig, 2011). Na obchodní politiku EU lze nahlížet jako na jeden z nástrojů její 

zahraniční politiky jakožto světové soft power (Bilal a Hoekman, 2019). 

Výsledky, kterých mohou jednotlivé obchodní dohody v rámci vnější obchodní 

politiky dosáhnout, jsou pečlivě sestaveným kompromisem mezi exportně 

orientovanými aktéry v EU, kteří chtějí dosáhnout lepšího přístupu na vnější trhy,  

a zároveň domácími aktéry, kteří se snaží dosáhnout co nejmenšího ohrožení plynoucího 

ze soutěže se zahraničními firmami (Dür et al., 2020, s. 946).  

Hlavním aktérem v procesu vyjednávání obchodních dohod je Evropská komise. 

Evropská komise má podobně jako u ostatních politik i v obchodní politice EU jedinečnou 

pozici, která jí dovoluje vést jednání se smluvní stranou o nových obchodních dohodách. 

Uvnitř Komise se o bilaterální a multilaterální obchodní vyjednávání stará zejména 

Generální ředitelství pro obchod (Hübner et al., 2017, s. 848). Stejně jako v případě 

Komise i Evropský parlament získal se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost nové 

kompetence, jmenovitě zejména povinnost být informován Komisí o probíhajících 

vyjednáváních a závěrečnou ratifikaci vyjednaných dohod. Podobně významnou roli 

zároveň hrají i členské státy, v tomto případě Rada EU, jež Komisi schvaluje vyjednávací 

mandát pomocí vyjednávacích směrnic (Fafard, 2012, s. 12). Komise má povinnost Radu 

informovat prostřednictvím schůzek s Výborem pro obchodní politiku, kde mohou 

členské státy řešit případné nesrovnalosti (Evropská rada a Rada EU, 2017). Evropský 

parlament je o průběhu vyjednávání informován na zasedáních svého Výboru pro 

mezinárodní obchod (INTA) (GŘ pro obchod, 2019). 

2.1 Vnější obchodní politika EU jako nástroj prosazování evropských zájmů 

Debatu o obchodní politice EU v posledních letech rozvířila deziluze plynoucí 

z tzv. selhání globalizace, která mimo jiné podkopává liberálně-ekonomické vidění světa. 

Výsledky této deziluze jsou viditelné zejména v politikách ekonomického nacionalismu, 

vzestupu populismu a protekcionistických opatřeních. Příkladem může být debata  

u zkrachovalých jednání o dohodě mezi EU a USA – TTIP (Dür et al., 2020, s. 948-949). 

Z této krize multilateralismu, vzestupu protekcionismu a skepse veřejného mínění 

nicméně mohou ve finále státy těžit právě tím, že do obchodních dohod zakomponují 
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výrazně větší množství neobchodních instrumentů adresujících širokou škálu problémů 

současnosti.  

Právě otázka vynucování a využívání obchodní politiky jako páky pro dosažení 

vlastních cílů je v současnosti čím dál tím častěji akcentovaným tématem. V roce 2018 

například komisařka pro obchodní politiku Cecilia Malmstrom poznamenala, že EU 

nepodepíše žádnou obchodní dohodu, pokud v ní nebude explicitně uvedeno,  

že se zavazující státy budou podílet na dodržování Pařížské dohody (The Independent, 

2018). Dohody o volném obchodu jsou navíc na rozdíl od ostatních instrumentů 

zahraniční politiky právně závazné a EU je může využít k efektivní tvorbě své zahraniční 

politiky (Harrison et al., 2019, s. 260-261). 

Počínaje rokem 2011 a vyjednáváními o dohodě o volném obchodu mezi EU  

a Koreou jsou součástí obchodních dohod i kapitoly, které se přímo věnují životnímu 

prostředí, tzv. Trade and Sustainable Development Chapters (TSD) (Ibid., s. 261). 7 Tyto 

kapitoly se staly integrální součástí tzv. obchodních dohod nové generace.  

Kapitoly o udržitelném rozvoji jsou ze své podstaty regulatorní a zavazují obě strany 

k implementaci konkrétních opatření. Nová generace obchodních dohod posiluje roli 

států v otázce sociálních i environmentálních opatření, čehož dohody dosahují zejména 

vytvářením nových regulatorních rámců v bilaterálním prostředí. Princip udržitelného 

rozvoje vyžaduje rovnováhu mezi ekonomickým rozvojem a ochranou životního 

prostředí, je proto logické, že musí být adresován pomocí bilaterálních dohod. V tomto 

případě dohody pomáhají utvářet prostředí, jenž dokáže možné dopady na životní 

prostředí a ekonomiku adresovat, a zároveň zavazují státy k plnění opatření, 

a tím pádem zamezují tzv. delawareskému efektu (Hush, 2018, s. 154). Na rozdíl od 

multilaterálního fóra je navíc řešení problémů bilaterálním způsobem výrazně 

efektivnější. Rámec obchodní politiky tak dává Evropské unii jedinečnou možnost 

adresovat problematiku změny klimatu prostřednictvím konkrétních regulatorních 

nástrojů. 

 

 

 
7 V českém překladu se jedná o kapitoly adresující obchod a udržitelný rozvoj. 
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3.  Klimatická politika EU 

Tato kapitola nastiňuje vývoj klimatické politiky EU. Kapitola má za cíl upřesnit, 

co se pod pojmem klimatická politika skrývá a zároveň nabídnout stručný přehled toho, 

proč tato politika nabírá v posledních letech na významu. Protože se jedná o typ politiky, 

který je výrazně provázán na mezinárodní a vnitrostátní úrovni, je na následujících 

řádcích nejdříve popsáno, jakým způsobem se vnitřní klimatická politika Evropské unie 

vyvíjela v návaznosti na mezinárodní úmluvy o ochraně klimatu. V druhé části této 

kapitoly jsou popsány jednotlivé instituce zodpovědné za unijní klimatickou politiku,  

jež se objevují při výzkumu integrace klimatické politiky i v praktické části této práce, 

tedy během výzkumu integrace klimatické politiky do obchodní politiky EU. 

3.1 Historie klimatické politiky Evropské unie 

Problematika změny klimatu je jednou z největších výzev novodobé společnosti. 

Tento výrok lze považovat za opodstatněný minimálně z pohledu Evropské unie  

a mnohých členských států, pro které je toto téma jednou z klíčových politických priorit 

současnosti. Evropská unie se staví do pozice globální lídra v otázce řešení problému se 

změnou klimatu, a to zejména pomocí své mezinárodní klimatické diplomacie  

a nastavování přísných klimatických cílů (Wurzel, 2010, s. 3-8). Na úvod této kapitoly je 

nicméně potřeba nejprve definovat, co se klimatickou politikou Evropské unie myslí  

a jak se v minulých dekádách vyvíjela. 

První mezinárodní setkání zaměřující se na problematiku klimatické změny se 

odehrálo již v 70. letech 20. století. Na mezinárodní relevanci začala otázka klimatu 

přesto nabývat až v 80. letech, kdy se začaly objevovat první globální environmentální 

problémy, jakými bylo například narušení ozonové vrstvy, nebo nárůst globální teploty 

(Trombetta, 2008, s. 585). Antropogenní vliv člověka na planetu začal být v 80. letech 

neodmyslitelným konsenzem mezi vědci zkoumajícími klima, což vedlo k vytvoření 

Mezivládního panelu pro změnu klimatu OSN (IPCC) v roce 1988 (Ibid., s. 585). IPPC je 

dodnes jedním z nejdůležitějších mezinárodních klimatických orgánů, jenž se sestává 

z vědeckých pracovníků z celého světa a pravidelně připravuje průřezové hodnotící 

zprávy s cílem seznámit čtenáře se základními fakty ohledně postupující změny klimatu 

a s prognózami vývoje do budoucna (Ibid., s. 585). Příští, a v pořadí již šestá průřezová 

zpráva bude s největší pravděpodobností připravena v roce 2022 (IPCC, 2020). Právě 
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prognostické části zpráv IPPC bývají předmětem kontroverzí, protože se skládají 

z predikčních modelů, které se liší podle toho, jakým směrem se státy v otázce 

vypouštění emisí skleníkových plynů do budoucna rozhodnou postupovat. Modely 

zároveň nabízí relativně vysoké rozpětí v otázce zvýšení globální teploty. V nejčernějším 

scénáři nazvaném RCP8.5 by globální teploty do konce tohoto století mohly dosáhnout 

navýšení o 2,6 – 4,8 °C oproti předindustriální době, při nejoptimističtějším scénáři, tzv. 

RC2.6, zase 0,3 – 1,7 °C (IPPC, 2014). 

Vůbec první požadavek na společnou evropskou klimatickou politiku byl 

přednesen v červenci roku 1986 poslanci Evropského parlamentu, nicméně odpověď ze 

strany zákonodárců přišla až o několik let později (Jordan, 2010, s. 9). První oficiální 

odpovědí Evropské komise na problematiku změny klimatu bylo vytvoření hybridní 

skupiny sestávající ze zástupců různých generálních ředitelství v červenci roku 1988, jež 

měla za cíl prozkoumat dopad lidské činnosti na planetu Zemi (Dente, 1994, s. 62). Ještě 

v témže roce vydala Komise draftovaný dokument s názvem Communication to the 

Council on the Greenhouse Effect and the Community. Kromě zjištění, že člověk je 

hlavním akcelerátorem změny klimatu, dokument zároveň obsahoval návrhy možných 

řešení, které mimo jiné zdůrazňovaly zlepšení energetické účinnosti, přechod k méně 

uhlíkově intenzivním palivům a podporu obnovitelných zdrojů energie včetně bezpečné 

jaderné energetiky (Evropská komise, 1988). Dokument byl oficiálně přijat Radou 

v červnu roku 1989 společně s konstatováním, že Evropské společenství musí hrát 

významnější roli v otázce klimatu na mezinárodní úrovni (Dente, 1994, s. 62). 

Další impuls pro klimatickou politiku přišel v říjnu 1990, kdy vešel v platnost 

politický svazek vyjednaný mezi energetickou a environmentální částí Rady EU počítající 

se stabilizací emisí oxidu uhličitého do roku 2000 (Wurzel a Connelly, 2010, s. 5). 

Přestože se Evropské společenství na počátku 90. let zdálo velmi silně 

nakloněno politikám adresujícím klimatickou změnu, vnitřně bylo v názorech na řešení 

problematiky roztříštěné. Evropská komise například představila v květnu roku 1992 

první návrh na tzv. daň na CO2 zaměřující se na energetické odvětví, která ale byla 

později vetována Velkou Británií (Dente, 1994, s. 63-68).  Komisi se naproti tomu v roce 

1993 alespoň podařilo prosadit program ALTENER, který stanovil pro státy indikativní 

cíle navýšení obnovitelných zdrojů energie v jejich energetických mixech a podpořil trh 
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s biopalivy (Evropská komise, 1993a). Zároveň byl spuštěn program SAVE, zaměřený 

na navýšení energetické účinnosti (Ibid.), a etablován mechanismus na monitorování 

skleníkových plynů napříč Evropskou unií (Evropská komise, 1993b). 

V mezinárodním prostředí ratifikovaly státy Evropského společenství Rámcovou 

úmluvu OSN o změně klimatu v červnu 1992. Problémem tehdejších závazků ale byla 

neexistující vnitřní regulace v oblasti klimatické politiky, což státy vedlo pouze k jednání 

na národní úrovni, která se obešla bez výraznějších pozitivních důsledků pro klima 

(Wurzel a Connelly, 2010, s. 6-7). Klimatickou politiku Evropské unie rozhýbalo  

až podepsání Kjótského protokolu, ve kterém se státy zavázaly k 8% redukci emisí 

skleníkových plynů do roku 2008 (Evropská komise, 2013a).  

Dosažení dohody o společném 8% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2008, 

ke kterému došlo v roce 1998 na Radě EU ministrů životního prostředí, bylo relativně 

obtížné. V rámci společných vyjednávání se jednotlivé státy zavázaly k rozdílným 

procentům snížení, kdy Německo například souhlasilo s 21% snížením, zatímco kohezní 

státy měly povoleno své emise dokonce navýšit (EEA, 2009). Systém sdílené zátěže je 

jedním z mechanismů, který v klimatické politice Evropské unie fungují doposud  

a právně zakotven byl rozhodnutím Rady 2002/358/ES (Evropská komise, 2002). Kjótský 

protokol zároveň zavázal státy k vytvoření systému obchodování s emisními 

povolenkami, který Komise vůbec poprvé zmínila - zatím pouze obecně - ve svém 

dokumentu Climate Change-Towards an EU Post-Kyoto Strategy v roce 1998 (Evropská 

komise, 1998). 

V březnu 2001 oznámily USA odstoupení od Kjótského protokolu. Předsedajícím 

státem Rady EU bylo tehdy Švédsko, které situace využilo k vydání společného 

prohlášení členských států kritizujícího americkou federální vládu a k podpoře dosavadní 

ratifikace protokolu i bez USA (Wurzel a Connelly, 2010, s. 7). Kromě členských států byl 

dalším jednoznačným podporovatelem zachování Kjótského protokolu uvnitř unijních 

struktur Evropský parlament, který je dodnes v otázce klimatické politiky velmi 

ambiciózní institucí podporující nastavování přísnějších opatření. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích řádcích, Evropská unie se zavázala 

k implementaci systému obchodování s emisními povolenkami, který je do současnosti 

jedním z hlavních nástrojů vnitřní klimatické politiky EU. První reálný obrys získal tento 
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nástroj v zelené knize Evropské komise z března roku 2000 s názvem European Climate 

Change Programme (Oberthür a Kelly, 2008, s. 40-41). Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (2003/87/ES) o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES vešla v platnost 

v říjnu 2003 (Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2003/87/ES, 2003). 

Ambice zpřísňovat cíle klimatické politiky byly znovu podtrženy v roce 2008, kdy 

Evropská komise vydala soubor legislativních předpisů s názvem Klimaticko-energetický 

balíček do roku 2020. Tento tzv. balíček 20-20-20 sestával ze závazku 20% redukce emisí 

skleníkových plynů, 20% navýšení obnovitelných zdrojů energie a 20% snížení konečné 

spotřeby energie (Evropská komise, 2008). Soubor legislativních předpisů se nicméně 

nesetkal pouze s pozitivními ohlasy. Některé členské státy začaly v rámci unijní 

diplomacie vyjednávat výjimky z cílů, přesto se podařilo do konce roku 2008 dojednat 

finální podobu celkem 6 odlišných směrnic a nařízení. I přes společné snahy o vytvoření 

společné klimatické politiky mělo pouze sedm členských států Evropské unie v roce 2008 

připraveno adaptační strategie na změnu klimatu. Tento problém v současnosti 

přetrvává zejména na legislativní úrovni. Přestože jsou nyní státy zavázány k vytvoření 

adaptačních strategií, Evropská komise zatím nemá k dosažení jejich vynucování žádné 

platné legislativní nástroje (Jordan, 2010, s. 12).. 

Ambiciózní plány Evropské unie v oblasti klimatu v roce 2008 byly z velké části 

také ovlivněny stagnací v mezinárodních vyjednáváních o klimatických opatření. 

Evropská unie, která se již tou dobou dlouhodobě stavěla do pozice světového lídra 

v oblasti klimatických opatření, doufala v prolomení stagnujících mezinárodních debat 

dostatečně ambiciózními návrhy, ve kterých půjde ostatním státům příkladem (Boasson 

a Jørgen, 2013, s. 47). Aby ostatní světové státy Evropská unie dostatečně motivovala k 

jednání, přijala Rada Evropské unie dokonce aspirační cíle snížení emisí skleníkových 

plynů o 80-95 % do roku 2050 (Rada EU, 2009a). Prolomení stagnujících vyjednávání  

o budoucnosti globální klimatické politiky ale nepřinesla ani Kodaňská konference OSN 

v roce 2009, která je dodnes na poli klimatické diplomacie označována za selhání 

(Boasson a Jørgen, 2013, s. 49). Toto selhání ilustroval v soukromí historicky první 

předseda Evropské rady Herman van Rompuy slovy: ‚‚incredible disaster‘‘ (The Guardian, 

2010). 
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Vnitřní klimatická politika byla v roce 2011 dále doplněna dlouhodobou strategií 

do roku 2050, představenou Evropskou komisí. Jejím hlavním cílem bylo dosažení 

redukce skleníkových plynů o 80-95 % do roku 2050 (Evropská komise, 2011a). Strategie 

se v průběhu let stávala postupně stále ambicióznější. Ilustrovat tento fakt lze  

na aktualizaci programu o vizi klimaticky neutrální Unie, kterou Evropská komise 

představila v listopadu 2018, zavazující unijní státy stát se do roku 2050 kompletně 

klimaticky neutrální (Evropská komise, 2018).  

Na mezinárodní úrovni se Evropské unii podařilo prolomit stagnující vyjednávání 

v prosinci 2011 na Konferenci OSN v jihoafrickém Durbanu. Smluvní strany se dohodly 

na podepsání nové a závazné globální klimatické smlouvy do roku 2015. Potřebu jednat 

podtrhoval blížící se konec platnosti Kjótského protokolu. Klimatickou diplomacii 

Evropské unie v této době nicméně výrazně podrýval v zásadě nefunkční systém 

obchodování s emisními povolenkami, který se potýkal s výrazným přebytkem emisních 

povolenek na trhu a v jádru podkopával původní zamýšlený koncept celého nástroje 

(Jordan, 2010, s. 12). 

Výraznou provázanost mezi mezinárodními ambicemi a vnitřním jednání 

Evropské unie na poli klimatické politiky dokládají nové cíle redukce vypouštění emisí 

skleníkových plynů, na kterých se shodla Evropská rada v říjnu 2014. Mezi ně patřil mimo 

jiné závazek snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 v porovnání s rokem 

1990, navýšení obnovitelných zdrojů energie v energetických mixech států na 27 %, 

obdobně zvýšení energetické účinnosti o 27 % a podpora zesílení provázanosti 

přenosových soustav o 10 % (Evropská rada, 2014). Nové emisní cíle sloužily mimo jiné 

právě k posílení mezinárodní kredibility Evropské unie jako globální klimatického lídra 

pro nadcházející Konferenci OSN v Paříži. V roce 2018 byl rámec politiky v oblasti klimatu 

aktualizován na stávající ambice výroby 32 % energie z obnovitelných zdrojů a 32,5% 

navýšení energetické účinnosti do roku 2030.  (Evropská komise, 2019b). Redukce emisí 

skleníkových plynů zůstala na totožné úrovni jako v roce 2014. 

Období těsně před podepsáním Pařížské dohody bylo kromě nových cílů v otázce 

klimatu definováno také převážně polským záměrem předsedy Evropské rady Donaldem 

Tuskem o vytvoření tzv. Energetické unie (Evropská komise, 2015a). Ač se jednalo 

zejména o otázku energetické bezpečnosti s přihlédnutí k zajištění dostatečné 
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diverzifikace energetických zdrojů a integraci vnitřní energetického trhu, Evropské 

komisi se podařilo do této strategie zakomponovat zároveň i otázku klimatických 

opatření (Jordan, 2010, s. 13). Energetická unie byla hlavním unijním strategickým 

dokumentem v otázce klima-energetické politiky až do roku 2019, kdy agendu převzala 

nová Komise v čele s Ursulou von der Leyen s ctižádostivějšími klimatickými návrhy  

a debatu ve veřejném diskurzu nahradila zejména strategie Zelená dohoda pro Evropu 

(Evropská komise, 2019a). 

Dvacátá první konference smluvních stran UNFCCC v Paříži, která proběhla na 

konci roku 2015, znamenala konečný posun vyjednávání v globální klimatické politice. 

Mezinárodní společenství do vyjednávání vstupovalo s dávkou optimismu, přestože 

stále existovalo velké množství problematických bodů, které nebyly vyřešeny (Falkner, 

2016, s. 1114). Jádrem nové klimatické dohody je decentralizovaný přístup zespoda 

nahoru, který je založen na systému dobrovolných závazků. Pařížská dohoda se výrazně 

liší od Kjótského protokolu právě novým přístupem oproti regulaci shora, který pomohl 

odblokovat odmítavé postavení dvou největších znečišťovatelů světa, Spojených států 

amerických a Čínské lidové republiky. Pařížská dohoda zavazuje smluvní strany k udržení 

globálního zvýšení teploty pod 2 stupni Celsia oproti předindustriální době s aspirací 

udržet navýšení teploty nejlépe do 1,5 stupně Celsia. Státy se zároveň zavázaly 

k dosažení maximální hodnoty vypouštění emisí skleníkových plynů co nejdříve s cílem 

dosažení emisní neutrality mezi lety 2050 až 2100 (OSN, 2015). Na rozdíl od Kjótského 

protokolu tak Pařížská dohoda obsahuje i dlouhodobé cíle, ačkoliv ty nejsou nikterak 

právně vymahatelné. Smluvní státy jsou zároveň povinny vytvořit tzv. národní klimatické 

plány, které budou pravidelně každých 5 let aktualizovány. Každý stát, který Pařížskou 

dohodu podepsal, zároveň musí vyvíjet mitigační snahy.8 Tento závazek nebyl přítomný 

v Kjótském protokolu, který zavazoval ke konání pouze industrializované země. Pařížská 

dohoda zkrátka vytváří rámec pro navýšení ambicí většiny států světa, a přestože není 

právně vymahatelná, zavazuje státy, které jí ratifikovaly, ke konání na poli klimatické 

politiky. 

 
8 Mitigační opatření se zaměřuji na zmírnění či zpomalení změny klimatu např. redukcí 
vypouštění skleníkových plynů. Adaptační opatření se zaměřují na vyrovnání se s dopady 
měnícího se klimatu, např. v otázce sucha je adaptační opatření budování děl zachycujících 
vodu v krajině. 
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V březnu 2016 Evropská rada zdůraznila potřebu ratifikace Pařížské dohody 

všemi členskými státy co nejdříve. Během dubna 2016 ji Evropská unie jménem všech 

členských států podepsala (Evropská rada, 2016). Právní účinek nabyla Pařížská dohoda 

v říjnu roku 2016 po oficiální ratifikaci ze strany EU (Rada EU, 2016). V mezinárodním 

prostředí od té doby došlo k řadě významných událostí adresujících klimatickou politiku. 

V první řadě je nutné zmínit vystoupení Spojených států amerických z Pařížské dohody 

pod administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Proces vypovězení smlouvy započal 

v loňském roce a měl by být dokončen ke konci roku 2020. USA jsou druhým největším 

znečišťovatelem v otázce skleníkových plynů na planetě ihned po ČLR. Podle listu 

Foreign Policy (2019) může vypovězení smlouvy výrazně zkomplikovat budoucí 

vyjednávání s dalšími velkými znečišťovateli světa a zároveň znevýhodní americké firmy 

v hospodářské soutěži v případě, pokud by Evropská unie zavedla uhlíkovou daň. 

Zatímco USA oficiálně odstupují od Pařížské dohody, Evropská unie od podepsání 

Pařížské dohody své ambice naopak výrazně navyšuje. Posledním příspěvkem do debaty 

o vnitřní klimatické politice Evropské unie je v této práci již několikrát zmiňovaná 

strategie Zelené dohody pro Evropu.  Jedná se o vizi a soubor opatření, který zavazuje 

Unii k tomu, aby se do roku 2050 stala zcela klimaticky neutrálním kontinentem. Kromě 

navýšení ambicí, které jsou nově Komisí navrženy nejméně na 50 % redukce 

skleníkových plynů do roku 2030, představila strategie také nový investiční plán, jenž má 

pomoci alokovat až jednu miliardu eur na veřejné investice do zelené ekonomiky (Ibid.). 

Přestože nová Komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyen začala ihned  

po nástupu do funkce jednat, celá strategická vize je pouze na počátku projednávání.  

Důležitými body z hlediska vnitrostátní klimatické politiky budou vyjednávání  

o jednotlivých legislativních opatřeních, která Zelené dohodě pro Evropu vymezí právní 

rámec. Zatím posledním příspěvkem do vyjednávání o klimatické neutralitě je návrh 

nařízení Evropské komise pro dosažení klimatické neutrality z března tohoto roku, 

který má za cíl:  

„Dosáhnout zakotvení cíle klimatické neutrality do práva EU do roku 2050, 

posílení úsilí v oblasti adaptace zavedením postupu pro stanovení a přezkum vytyčené 

trajektorie do roku 2050, a dále zavedení pravidelného posuzování a postupu v případě 

nedostatečného pokroku nebo nesouladu“ (Evropská komise, 2020d). 
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Přestože se Evropská unie svým jednáním nadále staví do pozice světově 

ambiciózního lídra na poli klimatické politiky, je nezbytné zároveň zmínit, že veškeré 

snahy mohou být zbytečné, pokud ostatní státy světa nebudou klimatickou změnu 

vnímat obdobně vážně. Pro svůj přístup by se Evropská unie mohla stát znevýhodněnou 

v případě, pokud by okolní státy také aktivně neimplementovaly politiky snižování emisí 

skleníkových plynů a využívaly tak vlastní laxní klimatická opatření pro svůj prospěch. 

Pro tento případ se v současnosti v klimatické debatě vedou spory o dalších 

mechanismech, které by Evropské unii mohly v cestě za klimaticky neutrální společností 

dopomoci. Evropská komise spustí v druhé polovině roku 2020 veřejné konzultace 

k návrhu směrnice tzv. mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (Evropská 

komise, 2020e). Mechanismus předpokládá uvalení cla, tzv. ceny uhlíku, na dovoz 

určitého zboží ze zemí mimo EU tak, aby nedocházelo k únikům uhlíku. Cílem je zabránit 

přesunu výroby do zemí, které mají méně přísné emisní předpisy. 

Vzhledem ke stále se prohlubujícím ambicím Evropské unie lze předpokládat,  

že následující dekády budou výrazně více zasaženy možnými protekcionistickými 

opatřeními zejména v rámci ochrany klimatu. Pokud Evropská unie bude chtít zavázat 

ostatní země k obdobně ctižádostivému jednání, bude muset zmobilizovat ostatní státy 

patrně nejenom skrze mezinárodní klimatické dohody, ale v ideálním případě politikou, 

která bude výhodná pro obě strany. Jednou z politik využitelných k posílení mezinárodní 

spolupráce může být vnější obchodní politika. V případě, že by EU zůstala ve svých 

snahách celosvětově osamocena, lze předpokládat, že protekcionistická opatření, 

navrhovaná současnou Evropskou komisí, mohou státy EU uvrhnout do komparativní 

nevýhody a v konečném důsledku ji tak poškodit. 

3.2 Klimatičtí aktéři v EU a obchodní politika 

Tato část práce představuje nejdůležitějších aktéry zodpovědné za implementaci 

klimatické politiky do obchodní politiky EU. Konkrétně se jedná zejména o aktéry 

v podobě Evropské komise a Evropského parlamentu. Rada EU není v případě 

implementace klimatických politik příliš významným subjektem, a to z důvodů, které 

jsou rozvedené v dalších částech této kapitoly. Strážkyněmi koherence politik životního 

prostředí a klimatu jsou v otázce obchodní politiky zejména Komise a Parlament.  
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Pro pochopení role Evropské komise v klimatické politice je nezbytné nejprve 

nastínit její vnitřní strukturu. Evropská komise je strukturována vertikálně  

a horizontálně. Vertikálně je rozdělena do několik částí, tzv. generálních ředitelství (GŘ), 

útvarů a výkonných agentur, k roku 2020 jich bylo na 55 (Evropská komise, 2020g). 

Kromě vnitřního uspořádání je Komise vedená skupinou 27 komisařů, tzv. kolegiem, 

které rozhoduje o politickém a strategickém směřování EU a které je voleno na pět let 

(Ibid.). Jednotlivé útvary a ředitelství uvnitř této instituce se velmi výrazně liší podle 

charakteristiky, administrativy, počtu členů, nebo oblastí, kterým se věnují. Na základě 

specifických parametrů a kompetencí pak lze předpokládat, že každý útvar má jinou moc 

a charakter. Komise je ze své podstaty technokratická instituce (Majone, 1996),  

která si zakládá na vysoké míře vědecké expertízy, kde spolu jednotlivé části často 

interagují.  Přestože Komisi navenek řídí kolegium komisařů, finální podobu politiky 

udávají právě samotní komisaři spolupracující s generálními ředitelstvími, která jsou za 

konkrétní politiku zodpovědná (Hartlapp et al., 2014, s. 3). V praxi to znamená, že 

jednotlivá GŘ řídí koordinaci politik tím, že rozdělují kompetence mezi další GŘ, nebo od 

nich žádají odbornou expertízu k určitým tématům. Například v případě obchodních 

dohod je za celý proces vyjednávání primárně zodpovědné GŘ pro obchod. V rámci 

horizontální struktury, která funguje jako podpora institucím uvnitř Komise, hrají mimo 

GŘ velkou roli zároveň Právní služba Komise poskytující právní poradenství Komisi a jejím 

dalším útvarům a Generální sekretariát zajišťující koordinaci činností Komise (Schön-

Quinlivan, 2013, s. 97). 

Akademická literatura konceptualizuje koordinaci do dvou forem, a to  

na pozitivní a negativní. Pozitivní koordinace má za cíl maximalizovat efektivitu 

vytvořením společné strategie, na které se podílí vícero aktérů s prakticky totožnou 

vahou hlasu. Tento typ koordinace bývá využíván zejména při multilaterálních jednáních 

mezi aktéry, kteří musí zvážit všechny aspekty a možnosti při vyjednávání o konkrétních 

politikách. (Scharpf, 1994, s. 38-39). Negativní koordinace naproti tomu staví do popředí 

jednoho specifického aktéra, který je hnacím motorem vyjednávání o konkrétní politice. 

Proces koordinace pak reflektuje zejména vlastní zájmy ostatních aktérů, kteří se do 

procesu vyjednávání zapojují (Hustedt a Seyfried, 2016, s. 892). Některé akademické 

práce staví koordinaci uvnitř Evropské komise právě na principu negativní koordinace, 
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kdy má každou konkrétní politiku na starosti jednotlivé generální ředitelství, které 

následně spolupracuje na konkrétních parametrech politiky s dalšími ředitelstvími 

(Hustedt a Seyfried, 2016; Hustedt a Seyfried, 2018; Hartlapp et al., 2013). V případě 

obchodní politiky Evropské unie je takovýmto koordinačním ředitelstvím právě GŘ pro 

obchod. 

Vůbec prvním aktérem ve vnitřní struktuře Evropské komise, jenž měl na starosti 

klimatickou a enviromentální politiku, bylo GŘ pro životní prostředí, které bylo ještě 

v 80. letech vnímáno jako relativně slabé ředitelství s malým počtem pracovníků 

(Boasson a Jørgen, 2013, s. 38). Otázka životního prostředí byla navíc před utvořením 

samostatného GŘ pro životní prostředí v roce 1973 součástí GŘ pro průmysl, podnikání 

a malé a střední podniky, což vedlo k jisté marginalizaci této problematiky na úkor 

průmyslovějších otázek (Adelle a Jordan, 2013, s. 104).  Na relevanci začala otázka 

životního prostředí nabývat až v 90. letech, kdy se na životní prostředí začalo nahlížet 

jako na samostatnou odnož politiky. U počátku tohoto přerodu stál dokument s názvem 

Pátý akční plán EU pro životní prostředí (Evropská komise, 1993c). V současnosti je GŘ 

pro životní prostředí relativně velkým administrativním celkem uvnitř Komise, na jehož 

řízení se podílí okolo 500 pracovníků (Evropská komise, 2019c).  

Postupem let začala zároveň i otázka klimatu nabírat na zvučnosti, což vedlo 

v roce 2010 k vytvoření nového GŘ pro klimatickou akci, kde pracuje v současnosti cirka 

220 pracovníků. Toto GŘ má na starosti formulaci a implementaci klimatických politik, 

vede mezinárodní vyjednávání o klimatu, implementuje a dohlíží na systém obchodování 

s emisními povolenkami a monitoruje emise jednotlivých členských států (Evropská 

komise, 2020f). Obě ředitelství spolu do současnosti výrazně kooperují. GŘ pro životní 

prostředí je hlavním aktérem implementace EPI napříč Evropskou unií (Schön-Quinlivan, 

2013, s. 106). Důležitým aspektem, který je potřeba v otázce implementace EPI, 

případně CPI, zmínit, jsou rozdílné přístupy, které jednotlivá ředitelství napříč Evropskou 

komisí volí. Jak podotýkají autoři Martin Koch a Alexandra Lidenthal (2011, s. 989-990), 

například GŘ pro mobilitu a dopravu se s existencí tlaku na implementaci 

environmentálních opatření v průběhu let vyrovnalo tak, že zintenzivnilo kooperaci s GŘ 

pro životní prostředí u většiny návrhů svých politik. Naproti tomu GŘ pro průmysl, 

podnikání a malé a střední podniky jednalo tím způsobem, že výrazně navýšilo kapacitu 
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vlastního oddělení věnujícího se právě environmentálním otázkám (Ibid., s. 991). Tento 

aspekt je v jednání jednotlivých ředitelství důležitý z toho důvodu, že poukazuje  

na specifičnost, se kterou jednotlivá generální ředitelství k otázce implementace politik 

životního prostředí a klimatu přistupují. 

Navzdory výše zmíněným procesům existují dlouhodobé obavy o nedostatečném 

zastoupení GŘ pro životní prostředí při mainstreamingu politiky životního prostředí do 

ostatních ředitelství. Wilkinson et al. například ve své práci z roku 2004 zjistili, že politiky 

jednotlivých GŘ skoro vždy spadaly pouze pod jejich vlastní kompetence bez toho, aby 

do nich mohla zasahovat ostatní GŘ (Jordan a Opoku, 2004, s. 20). Při výzkumu 

koordinace a koherence je navíc významným faktorem přístup samotných GŘ. Zatímco 

GŘ pro obchod lze dle studie Aggarwala a Fogartyho (2004, s. 227) z roku 2004 

klasifikovat jako aktéra, který se zejména pokouší o liberalizaci, GŘ pro zemědělství  

a rozvoj venkova zase zaujímá výrazně protekcionističtější postoje. Najít výsledný 

kompromis mezi samotnými aktéry uvnitř Komise tak proto nemusí být vždy 

jednoduché.  

Evropský parlament je nejenom v akademické literatuře vnímán jako progresivní 

aktér v otázce vývoje klimatické politiky. Tato část práce tedy nabízí přehled aktérů 

zabývajících se klimatem uvnitř institucionálních struktur Evropského parlamentu. 

Parlament je členěn do výborů adresujících konkrétní oblasti politik. Jednotlivé 

výbory jsou zodpovědné za legislativní návrhy, které jsou pro ně nejrelevantnější. 

Vzhledem ke své mezioborové podstatě jsou právě výbory životního prostředí a klimatu 

často přizvány k participaci v dalších výborech zabývajících se celou škálou témat (Adelle 

a Jordan, 2013, s. 135). I přes mezioborovou spolupráci je za proces vyjednávání  

o konkrétní politice vždy primárně zodpovědný jeden konkrétní výbor. V současnosti je 

Evropský parlament členěn na 20 výborů (McCormick a Olsen, 2018, s. 146). Současný 

systém umožňuje zahrnout názory takřka všech relevantních aktérů uvnitř 

parlamentních struktur (Settembri a Neuhold, 2009). Uvnitř jednotlivých výborů jsou 

určeni členové, tzv. zpravodajové, kteří jsou zodpovědní za konkrétní druh legislativy  

a komunikují své požadavky s Komisí, Radou EU, zájmovými skupinami a dalšími 

politickými skupinami uvnitř Parlamentu. Kromě výborů, ve kterých se Evropský 

parlament podílí na spoluvytváření nové legislativy, může Parlament do raných fází 
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vývoje jednotlivých politik zasahovat i pomocí vyslání zástupce na jednání Komise, která 

se věnují konkrétní problematice (McCormick a Olsen, 2018, s. 150).  

Hlavním výborem zabývajícím se politikou životního prostředí a klimatu je Výbor 

pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Výbor ENVI 

Evropského parlamentu je zodpovědný jak za politiku životního prostředí, tak za boj se 

změnou klimatu (Euroskop.cz, 2019). Jeho relevanci nejen do budoucna podtrhuje fakt, 

že se jedná o jeden z nejpočetnějších výborů, který zasahuje do velkého množství 

evropské legislativy (Burns, 2013, s. 137). S narůstajícím důrazem na ještě ambicióznější 

klimatické cíle během posledních lze navíc předpokládat, že význam Výboru ENVI 

vzroste. 

V otázce obchodní politiky Evropské unie nehraje Evropský parlament tak 

významnou roli, a to především z toho důvodu, že se sám nepodílí na formulaci dané 

politiky tak, jako tomu je u procesu řádného legislativního postupu. Parlament je  

o průběhu jednání informován a vyjadřuje souhlas s uzavřením obchodních dohod 

(Euroskop.cz, 2018). Přesto je jeho pozice v otázce integrace klimatické politiky 

významná, protože funguje jako výrazný komunikační kanál v případě, kdy je potřeba 

problematiku klimatické změny adresovat. Právě z toho důvodu je nezbytné Parlament 

při výzkumu CPI u obchodní politiky také zohlednit. 

Posledním, méně významným aktérem v otázce životního prostředí a obchodu, 

je Rada EU. Rada Evropské unie se v současnosti dělí do 10 formací, přičemž každá 

formace je zodpovědná za svou část evropské legislativy a agendy. Přesto právě pro své 

členění je Rada předmětem debat v otázce implementace politik životního prostředí. 

Důvodem je mezioborovost životního prostředí, která zasahuje do velkého množství 

rozličných oblastí. Ve středu této debaty je opět otázka dostatečné koherence  

a koordinace. V 90. letech se například Rada pokusila o vytvoření společných výborů, 

které sestávaly z dvou či více různých formací. Jejich cílem bylo rozmělnit sektorové 

bariéry mezi jednotlivými formacemi, tento systém byl nicméně opuštěn pro svou 

neúspěšnost, a to zejména kvůli tomu, že výsledkem společného snažení byly spíše 

obecné politické proklamace než reálná politická řešení (Hayes-Renshaw a Wallace, 

2006, s. 62-63). Rozdílnost jednotlivých formací a integrace environmentální politiky 

byla na úrovni Rady EU adresována, v této práci již zmíněným, Cardiffským procesem  
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v roce 1998. Rada na základě tohoto procesu vydávala tzv. integrační reporty zaměřující 

se na životní prostředí, přesto byla jejich úspěšnost zpochybňována a neměla prakticky 

žádný dopad na vytváření politik, právě proto se od nich později upustilo (Wurzel, 2013, 

s. 78). Jednotlivé formace Rady EU navíc zasedají v různých časových intervalech, což má 

za následek nenávaznost jednotlivých rozhodnutí. Dalším z řešení v průběhu 70. – 90. let 

bylo svolávání víceresortních zasedání Rady, tzv. jumbo Rada (Fiala et al., 2018).  

Od tohoto řešení se později ustoupilo a koordinace se začala více upřednostňovat 

v rámci výborů, případně stálých zastoupení členských států. 

Pozice Rady EU je nicméně ze své mezivládní podstaty a uspořádání výrazně 

omezená, co se integrace klimatické a environmentální politiky do ostatních politik týče. 

Přestože je Rada EU významným aktérem na poli životního prostředí a ochrany klimatu, 

pokusy o integraci enviromentálních požadavků do dalších formací nebyly v průběhu let 

příliš úspěšné (Wurzel, 2013, s. 91). Ačkoliv jednotlivé formáty Rady nejsou příliš 

inkluzivní, členské státy mají možnost svou pozici a klimatické cíle adresovat i pomocí 

Evropské rady, případně v konkrétních výborech, které jsou utvářeny za účelem jednání 

o konkrétních politikách. V případě obchodní politiky tak například existuje zvláštní 

Výbor pro obchodní politiku, který určí sama Rada, a kde mohou být teoreticky otázky 

klimatické politiky Radou adresovány (MPO, 2015). Přesto jsou informace z jednání 

tohoto výboru neveřejné. 

Tato kapitola popsala nejzásadnější instituce Evropské unie zodpovědné  

za tvorbu klimatické a environmentální politiky. Cílem kapitoly bylo přiblížit koordinaci  

a koherenci environmentálních a klimatických politik uvnitř i mezi institucemi EU. 

Přestože společná obchodní politika funguje samostatně a nelze na ni nahlížet pohledem 

řádného legislativního postupu, bylo nezbytné popsat instituce, které jsou 

nejvýraznějším advokátem v prosazování klimatických ambic napříč EU. Právě jejich 

zapojení do procesu utváření ostatních politik lze vnímat jako první pozitivní krok při 

výzkumu CPI a EPI. V následující kapitole je popsán proces tvorby obchodní politiky 

Evropské unie se specifickým záměrem odhalit procesy, které vedou k  vyšší míře 

implementace zejména CPI. 
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4. Integrace klimatické a environmentální politiky 

V předchozích částech této práce byla nastíněna obecná debata o koherenci 

politik Evropské unie a její environmentální a propos klimatická dimenze 

v otázce obchodní politiky. Práce zároveň v kapitole o historii klimatické politiky ukázala, 

jak významné téma změny klimatu v Evropské unii je. Při vytváření výzkumného rámce 

nicméně ke zkoumání koherence v obchodní politice EU musí být využito konceptu, 

který dokáže míru koherence u klimatické politiky změřit. Právě z toho důvodu budou 

na následujících řádcích představeny 2 koncepty, koncept EPI a koncept CPI. 

Pomocí těchto dvou konceptů, zejména konceptu CPI, je možné změřit míru 

integrace klimatické politiky do obchodní politiky Evropské unie. Koncept CPI lze navíc 

využít ke zkoumání jak koherence klimatické politiky uvnitř Evropské unie, tak k výsledné 

podobě konkrétní, v tomto případě obchodní politiky. 

4. 1 Od EPI k climate policy integration (CPI) 

Koncept CPI je poměrně novým fenoménem, který se i s ohledem na současné 

priority Evropské unie neustále rozvíjí. CPI vznikl evolucí staršího konceptu EPI v období 

narůstajícího globálního důrazu na politiky zaměřující se na změnu klimatu. Současná  

i dřívější literatura konceptualizuje CPI dvěma způsoby, buďto tím, že pouze zaměňuje 

slova environmental za climate, nebo tím, že využívá dnes již existující definice, z kterých 

vychází EPI. Základní premisou obou konceptů je integrace environmentálních, případně 

klimatických opatření do různých politik EU tak, aby bylo možno dosáhnout předem  

strategicky stanovených cílů. Vzhledem k celkové propojenosti jednotlivých konceptů je 

nezbytné při popisu jednoho vzít v úvahu zároveň i ten druhý. Z důvodu vysoké 

provázanosti tedy musí být k vysvětlení definice CPI dostatečně popsán i EPI.  

Současná akademická literatura pracuje v rámci konceptu EPI s termíny, jakými 

jsou například proces vládnutí, politický výsledek, proces utváření politik, koherence 

politik, koordinace politik, nebo mainstreaming (Dupont, 2016).9 V současnosti se EPI 

v politické a veřejné debatě prezentuje jako princip tzv. trvalé udržitelnosti neboli 

integrace environmentálních opatření do ne-environmentálních sektorů (Lafferty a 

 
9 Pozn. autora: V akademické literatuře existuje celá řada konceptualizací a prací využívající EPI 
například: Nilsson a Persson, 2003; Nilsson, 2005; Nilsson, 2005; Nilsson a Eckerberg 2007; 
Wilkinson, 2009. 



27 
 

Hovden, 2003, s. 2). Vzhledem k jisté ambivalenci termínu pracují různí akademičtí 

autoři s konceptem EPI mírně odlišně. Většina autorů současné akademické literatury 

zaměřující se na integraci politik životního prostředí nicméně vychází z definice, kterou 

ve své práci z roku 2003 popsali autoři William M. Lafferty a Eivind Hovden. Autoři při 

definování konceptu vycházeli z rané práce o integrované námořní politice Arilda 

Underdala z roku 1980. Ten vůbec poprvé definoval, co to vlastně integrace politik 

znamená. Dle Underdala musí integrace politik splňovat 3 kritéria: komplexnost, 

konzistentnost a agregaci (Underdal, 1980, s. 159). Komplexnost odkazuje na prostor, 

aktéry, čas a problémy, ve kterých se konkrétní politika pohybuje. Agregace znamená 

celkovou evaluaci politiky z vícero perspektiv a konzistentnost poukazuje na množství 

různých složek, které musí fungovat ve vzájemném propojení (Lafferty a Hovden, 2003, 

s. 8). Dle Underdala dochází k funkční integraci politik v momentě, když jsou všechny 

významné následky politických rozhodnutí dostatečně prozkoumány, když jsou 

možnosti jednotlivých politik popsány v závislosti na efektech, které jednotlivá opatření 

budou mít, a když jednotlivé aspekty konkrétních politik navazují jedna na druhou  

(Underdal, 1980, s. 9).  

Autoři Laffety a Hovden následně v návaznosti na Underdalovu definici popsali 

EPI následovně: 1) Jako inkorporaci enviromentálních opatření do všech úrovní vládnutí 

v ne-environmentálních politických sektorech se specifickým zaměřením na ochranu 

životního prostředí jako na zásadní princip, který by měl být přítomný v plánování  

a výsledné podobě jednotlivých politik a za 2) Jako pokus o zvážení předpokládaných 

enviromentálních následků v celkové evaluaci jednotlivých politik a jako důraz  

na minimalizaci rozporů mezi environmentálními a dalšími sektorovými politikami, 

zejména s přihlédnutím k celkové prioritizaci životního prostředí před vším ostatním 

(Lafferty a Hovden, 2003, s. 9). Výše zmíněná definice je v současnosti jednou 

z nejrozšířenějších principiálních definic EPI, ze které zároveň čerpá i bohatá literatura 

zabývající se CPI. 

První zmínky o integraci environmentálních opatření do dalších politik lze poprvé 

na evropské úrovni vysledovat až k Evropskému akčnímu programu pro oblast životního 

prostředí z roku 1973, který vznikl v návaznosti na první konferenci OSN zabývající se 

životním prostředím v témže roce (Hey, 2005, s. 18-19). Akční program mimo jiné vůbec 
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poprvé obsahoval část, která vyzývala k implementaci enviromentálních opatření do 

oblastí mimo samotnou environmentální politiku (Lafferty a Hovden, 2003, s. 3). 

Samotné principy, na kterých je EPI založena, se do institucionálního nastavení 

zakořenily až o několik let později, a to sice s příchodem Jednotného evropského aktu 

v roce 1987. Ten jako první institucionální dokument vůbec poprvé zmínil otázku 

životního prostředí v článku 130 s deklarovaným cílem, aby byly principy ochrany 

životního prostředí inkorporovány i do ostatních politik Evropského společenství. Ještě 

specifičtěji byla posléze politika životního prostředí popsána v Amsterdamské smlouvě 

z roku z roku 1997:  

‚‚Požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení  

a provádění politik a činnosti Společenství uvedených v článku 3, zejména s ohledem  

na podporu udržitelného rozvoje‘‘ (Amsterodamská smlouva, 1997). 

 Amsterdamská smlouva tak jako první institucionální smlouva nabídla konceptu 

EPI právní ukotvení. V návaznosti na právní ukotvení a principy udržitelného rozvoje se 

nicméně do současnosti jeví implementace EPI spíše aspirací nežli denní realitou 

utváření politik napříč EU (Jordan, 2009, s. 147-148). 

Poslední revize environmentální politiky Evropské unie přišla společně 

s implementací nového institucionálního uspořádání v Lisabonské smlouvě. Revize 

z roku 2009 přidala do článku 191 SFEU jednu konkrétní změnu, a to, že Evropská unie 

musí cílit na ‚‚podporu opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních  

a celosvětových problémů životního prostředí a zejména boje proti změně klimatu‘‘ 

(Francová, 2009). Tato změna v konečném důsledku nicméně neznamenala pro integraci 

politik životního prostředí a klimatu do dalších unijních politik žádnou konkrétní změnu, 

pouze konsolidovala postavení Evropské komise v otázce mandátu k participaci  

na mezinárodních panelech IPPC (Benson a Jordan, 2010, s. 410). 

Koncept EPI se do současnosti potýká s větším množství problémů, které brání 

v jeho širší implementaci. Jedním z problémů může být relativní konceptuální vágnost 

při definování a operacionalizaci EPI (Lafferty et al., 2004, s. 3-6). Literatury na toto téma 

sice existuje větší množství, problémem ovšem zůstává rozličný počet různých definic, 

perspektiv a vysvětlujících proměnných. Koncept se nicméně vyvinul kvůli tlaku 

společnosti na aspekt ochrany životního prostředí, a z toho důvodu tak lze EPI chápat 
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jako zásadu, jež je založena na hodnotách společnosti, které lze interpretovat  

a identifikovat různě (Dupont, 2016). 

EPI podporuje normativní přístup ve vztahu k životnímu prostředí, kdy tento fakt je 

patrný nejenom z názvu samotného konceptu. Někteří akademici podporují v otázce 

integrace politiky životního prostředí do ostatních politik tzv. přístup principiální priority, 

který by měl zajistit, aby environmentální otázky byly vždy prioritně postaveny do 

popředí i v případě utváření dalších politik EU (Lafferty a Hovden, 2003). V kontrastu 

s předchozím nicméně někteří další akademici tvrdí, že by životní prostředí mělo být 

pouze bráno v potaz při formulaci jednotlivých politik, nemělo by se tedy jednat  

o principiální prioritu (Jordan a Lenschow, 2008). Při konceptualizaci EPI nicméně vždy 

záleží pouze na tom, jaký přístup autor zvolí a co je předmětem jeho výzkumu. Jinak lze 

v odborných pracích vycházejících z EPI přistupovat ke studiu například implementace 

jednotlivých politik, nebo třeba studiu institucí, které tyto politiky utvářejí. Právě z výše 

zmíněného důvodu si odborné práce zabývající se EPI často půjčují k vytváření vlastního 

teoretického rámce další koncepty, případně teorie, jakými jsou například teorie 

víceúrovňového vládnutí apod. 

4. 2 Climate policy integration (CPI) 

CPI je stejně jako EPI konceptem, který se zaměřuje na integraci politik. V tomto 

případě se ale jedná o klimatickou politiku Evropské unie. Přestože je CPI mladším 

konceptem přímo vycházejícím z EPI, koncept je v akademické literatuře zastoupen 

hojně.10 Literatura o CPI se obvykle zaměřuje na 4 rozdílné úrovně vládnutí:  

1) na úroveň strategického vládnutí EU (kde celkovou strategie stanovuje Komise).  

2) na implementační úroveň Evropské unie, kde Komise vytváří specifické sektorové 

politiky, do nichž implementuje strategické cíle stanovené Evropskou radou.  

3) na implementační úroveň zaměřující se na implementaci politik EU do národních 

legislativ. 

4) na finální úroveň implementace v městech a regionech (Rietig, 2012, s. 9-10). 

Výzkum CPI se obvykle na všech úrovních zaměřuje na mainstreaming 

mitigačních a adaptačních opatření do sektorových politik EU. Problémem samotného 

 
10 Pro více informací o CPI např: Dupont, 2011; Ahmad, 2009. 



30 
 

konceptu nicméně zůstává jistá nekonzistence, která vyvstává z otázky, co se vlastně CPI 

rozumí. Jedná se o princip, paradigma, nebo nástroj politiky? Lze CPI vnímat jako 

principiální prioritu? Pokud ano, jak by měla tato priorita zasahovat do vyjednávání, 

procesů a utváření dalších politik? Existuje pro tento princip právní ukotvení 

v dokumentech EU?   

V současné chvíli se členské státy a Evropská unie v otázkách klimatické politiky 

řídí zejména indikativními cíli, které se v posledních letech zpřísňují. Za klimatické cíle 

Evropské unie lze v dlouholeté perspektivě brát zejména cíle snížení produkce emisí 

skleníkových plynů (zejména CO2), navyšování podílu obnovitelných zdrojů 

v energetickém mixu a zvyšování energetické účinnosti (Evropská komise, 2008). 

V mezinárodním prostředí se EU profiluje jako uskupení zemí, které je hlavním 

tahounem mezistátních klimatických úmluv.   

Přesto Evropská unie v současné chvíli nemá žádný právně ukotvený 

mechanismus, který by jednotlivé členské státy zavazoval k dodržování dohodnutých 

cílů. Z toho důvodu je v současnosti CPI pouze nedostatečným konceptem v otázce 

evaluace jednotlivých politik, neboť zkrátka neexistuje právní mechanismus, který by 

takovéto zhodnocení v první řadě zprostředkoval. Klimatická změna je sice v současné 

chvíli vnímána jako environmentální problém, přesto se jedná o politiku, která se velmi 

složitě definuje a na rozdíl od ochrany životního prostředí nelze s jistotou určit, jak k ní 

co nejlépe přistupovat. (Jordan et al., 2011, s. 4) Klimatická změna je fenoménem,  

u kterého se do současné chvíle společnost úplně neshodla na tom, jaké jsou její příčiny 

a jaké budou její následky. Všechny tyto aspekty jsou pak příčinou velmi pomalého 

institucionálního přístupu k politikám, které by klimatickou změnu mohly zastavit, 

případně zpomalit (Munck af Rosenschöld et al., 2014, s. 639). Klimatická politika  

na rozdíl od politik vedoucích ke zlepšení životního prostředí nenabízí jasnou odpověď 

na otázku, jak zamezit klimatické změně. Z toho důvodu je nezbytné, aby tato politika 

zasahovala do co největšího množství rozličných politik a úrovní vládnutí napříč celým 

politickým spektrem (Rietig, 2012, s. 17). K jisté evaluaci klimatických opatření je 

potřeba zároveň rozlišit, zda se jedná o integraci mitigačních, případně adaptačních 

opatření. 
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Integrace klimatické politiky se nicméně nezabývá pouze výsledným produktem, 

tedy konkrétní podobou jednotlivých politik a do nich implementovaných klimatických 

cílů. CPI se v současnosti využívá zároveň ke zkoumání jednotlivých institucionálních 

procesů při utváření konkrétních sektorových politik. Aby brala formulace jednotlivých 

sektorových politik napříč Evropskou unií v potaz i klimatickou politiku EU,  

lze předpokládat, že váha, kterou klimatická politika má, se nachází na úrovni principiální 

priority. Jak lze nicméně definovat principiální prioritu u klimatické politiky EU? 

Vzhledem k zaměření diplomové práce na obchodní politiku EU lze z cílů klimatické 

politiky EU zmínit zejména prioritu snižování emisí skleníkových plynů pomocí 

nejrůznějších opatření na podporu zeleného hospodářství, jakými jsou například 

podpora vyšších environmentálních standardů pro dovážené a vyvážené produkty, které 

jsou vyráběny udržitelným způsobem, zavádění systémů emisních povolenek 

podobných těm v EU, nebo uhlíkové daně, které by chránily evropské spotřebitele před 

levnými produkty vyráběnými uhlíkově intenzivním způsobem, případně záruky udržení 

dosavadních ekosystémů, jejichž zničení by mělo globální následky (například vypalování 

Amazonského pralesa) apod. Rámcem těchto priorit je pro Evropskou unii v současné 

době ratifikovaná a platná Pařížská dohoda, v níž se jednotlivé členské státy EU zavázaly 

k udržení hranice nárůstu globální teploty do konce století pod 2 °C s cílem pokusit  

se nárůst teploty limitovat na úrovni 1,5 °C oproti předindustriálním dobám (OSN, 2015). 

Pokud by instituce Evropské unie dávaly v otázce utváření konkrétních politik dostatečný 

prostor dalším aktérům, kteří podporují efektivní boj se změnou klimatu, lze pak 

předpokládat, že klimatická politika EU se nachází úrovni principiální priority.  

Praktická část 

5. Výzkumný rámec 

Práce si klade za cíl zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku (VO), která zní: 

‚‚Jak je Evropská unie úspěšná v integraci klimatické politiky do obchodní politiky EU?‘‘ 

Kroky vedoucí k položení této otázky byly nastíněny v předchozích kapitolách 

adresujících klimatické ambice EU, otázku koherence politik EU a využívání obchodních 

dohod nové generace jako sofistikovaného nástroje zahraniční politiky EU. Výzkumná 

otázka a hlavní cíl práce přispívá do debaty ohledně koherence politik EU a zároveň 
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adresuje úspěšnost EU v prosazování vlastních zájmů, v tomto případě klimatické 

politiky, pomocí vlastních nástrojů zahraniční politiky. K prokázání úspěšnosti Evropské 

unie v integraci klimatické politiky do obchodní politiky EU je nicméně nezbytné 

zanalyzovat její vnitřní koherenci. K zodpovězení výzkumné otázky je využita 

operacionalizace konceptu CPI.  

Výzkumnou otázku je nutné zároveň rozdělit do dvou postupných kroků, které 

dopomohou k jejímu zodpovězení, totiž na otázku zkoumání míry CPI během procesu 

formování obchodní politiky a otázku výsledné politiky. Tyto dva procesy, ač zdánlivě 

propojené, mohou dopomoci k poznání, zda je Evropská unie obecně úspěšná v integraci 

klimatické politiky do obchodní politiky EU, nebo není. Premisou práce je myšlenka, že 

vyšší míra integrace klimatické politiky v procesu utváření obchodní politiky ovlivní i její 

výslednou podobu. Pokud klimatičtí aktéři operující v institucionálním rámci obchodní 

politiky mají během jejího utváření dostatek prostoru pro vymáhání vlastních zájmů, lze 

předpokládat, že její výsledná podoba bude zapojením těchto aktérů ovlivněna. Tato 

hypotéza bude následně přezkoumána v závěrečné části na základě obchodních dohod. 

Jakým způsobem ale bude tato práce na hlavní VO odpovídat? V práci jsou 

využity dvě obchodní dohody nové generace, Komplexní hospodářská a obchodní 

dohoda s Kanadou (CETA) a Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a 

Japonskem (EPA). Kromě faktu, že se jedná o obchodní dohody nové generace, které 

neodstraňují pouze obchodní bariéry, ale fungují jako systematické regulatorní dohody 

adresující širokou škálu oblastí zasahujících i mimo obchodní dimenzi, byly tyto dvě 

dohody vybrány i z toho důvodu, aby bylo možné porovnat, zda se úroveň CPI v průběhu 

let mění. Zatímco vyjednávání dohody CETA probíhalo od roku 2009 a bylo dokončeno 

v srpnu 2014 (Vláda Kanady, 2018), vyjednávání EPA mezi EU a Japonskem započala 

v dubnu 2013 a byla dokončena v červenci 2017 (GŘ pro obchod, 2017). Ve výběru 

dohod sehrály klíčovou roli jednotlivé roky, kdy byla vyjednávání završena. Obě dohody 

jsou vybrány se specifickým záměrem, dělí je totiž Pařížská dohoda z roku 2015. Autor 

předpokládá, že vyšší míru integrace klimatické politiky lze nalézt v případě dohody mezi 

Japonskem a EU, a to právě v návaznosti na výrazné navýšení ambic států související 

s ratifikací Pařížské dohody. Právě výběrem dvou obchodních dohod lze navíc dosáhnout 
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kvalitnějšího vzorku v rámci zodpovězení otázky, zda je EU úspěšná v integraci klimatické 

politiky do obchodní politiky EU. 

Doplňující otázkou, která napomůže k zodpovězení hlavní VO, tedy je:  

 ‚‚Lze vypozorovat rozdílnou míru integrace klimatické politiky (CPI) v případě dohody 

CETA a EPA mezi Japonskem a EU?‘‘ 

5.1 Metodologie 

 Výzkum v této diplomové práci je ze své podstaty kvalitativní, neboť vytváří 

komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů a provádí výzkum v přirozených 

podmínkách zkoumaného subjektu, v tomto případě zejména pomocí primárních 

dokumentů EU, sekundární literatury a novinových článků (Hendl, 2016, s. 46). 

Primárním úkolem kvalitativního výzkumu je dobrat se pochopení toho, co se děje a proč 

konkrétní aktéři jednají tak, jak jednají. Kvalitativní výzkum je nicméně kritizován 

zejména z toho důvodu, že jsou jednotlivé výsledky ovlivnitelné výzkumníkem a jeho 

osobními preferencemi (Ibid., s. 48). Právě z toho důvodu je v této práci navržena 

metoda postupu tak, aby došlo k co možná nejpřesnějšímu popisu a analýze dat 

z dostupných zdrojů, který by měl objasnit odpovědi na výzkumné otázky. 

 Práce je koncipována jako analýza a komparativní případová studie. Jednotlivé 

obchodní dohody lze nazvat jednotlivými případy, které mají srovnatelný charakter. 

Srovnatelnost znamená, že množství nezávislých proměnných daných případů nám 

umožňuje k těmto proměnným přistupovat jako ke konstantním (Drulák, 2008, s. 68). 

Tímto způsobem lze porovnávat odlišnost mezi jednotlivými obchodními dohodami 

v procesu jejich tvorby, který se od sebe výrazně neliší. 

 K zodpovězení výzkumných otázek je nutné provést operacionalizaci CPI, tzn. 

jakým způsobem by měla být úroveň integrace klimatické politiky CPI v obchodní politice 

měřena. Pro tento účel tato práce vychází z knihy Climate Policy Integration into EU 

Energy Policy: Progress and Prospects od irské akademičky a profesorky Claire Dupont 

(2016). Přesto jsou v této práce využity jen některé z jejích postupů, a to zejména z toho 

důvodu, aby lépe vyhověly odlišnému procesu tvorby politiky u obchodní 

politiky Evropské unii. 
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Práce vychází z předpokladu, že CPI je principiální prioritou, která by měla být 

adresována napříč obchodní politikou EU. Z toho důvodu je také z indikátorů vyřazen 

stupeň, kdy k žádné úrovni CPI nedochází (Dupont, 2016). Výsledná úroveň CPI 

v procesu tvorby politiky, která následně dopomůže k zodpovězení výzkumné otázky,  

je v této práci měřena na základě 3 stupňů: 

1) Nízká míra CPI – Jako nízkou lze CPI vnímat v případě, kdy problémy klimatické politiky 

nejsou dostatečně adresovány napříč procesem utváření obchodní politiky. Nedochází 

k zapojení klimatických aktérů EU do tvorby obchodní politiky, nebo je jejich zapojení 

minimální, ačkoliv vnější aktéři mají možnosti se do tvorby politiky zapojit. 

2) Střední míra CPI – Jako střední lze CPI vnímat v případě, kdy je klimatická politika 

adresována vedoucím generálním ředitelstvím, v tomto případě pro obchod,  

a jednotlivými aktéry v Radě a Parlamentu napříč Evropskou unií. Přesto ale ostatní 

aktéři, kteří jsou v institucích EU zodpovědní konkrétně za klimatickou  

a environmentální politiku (GŘ pro klimatickou akci, životního prostředí, Výbor pro 

životního prostředí EP, odpovědné instituce Rady EU apod.), se nepodílí v celém procesu 

na utváření obchodních smluv. Platí tedy, že jsou součástí utváření této politiky jen 

v jejích určitých částech. Otázka klimatu je navíc průběžně v některých oblastech 

adresována oficiálními dokumenty. Střední míra CPI navíc signalizuje, že vnější klimatičtí 

aktéři aktivněji participují na tvorbě obchodní dohody jen v určitých částech, což se 

může promítnout i do výsledné podoby dohody. 

3) Vysoká míra CPI – Jako vysokou lze CPI vnímat v případě, kdy jsou klimatičtí aktéři 

uvnitř Evropské unie, jmenovitě zejména GŘ pro klimatickou akci, GŘ pro životní 

prostředí, Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu a odpovědné instituce 

Rady EU zabývající se klimatem, úplnou součástí tvorby obchodní politiky od začátku až 

po konec. Otázka klimatu je navíc velmi výrazně adresována napříč dokumenty 

zabývajícími se zejména otázkou životního prostředí. Otevřenost takovéto tvorby 

obchodní politiky zároveň ukazuje, že vnější klimatičtí aktéři EU plně participují na tvorbě 

obchodní dohody. 

Dupont (2016) argumentuje, že ve většině literatury EPI, ze které CPI vychází, je jako 

jeden z důležitých aspektů považována zejména otevřenost procesu utváření politik tak, 

aby byly konkrétní enviromentální či klimatické problémy dostatečně zastoupeny. 
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V případě dostatečného zapojení klimatických aktérů do procesu utváření politiky pak 

lze předpokládat, že klimatické cíle budou dostatečně zastoupeny i ve výsledné podobě 

jednotlivých politik.  

 Aby bylo následně možné zodpovědět výzkumné otázky, je zároveň nezbytné 

definovat indikátory, na základě kterých bude možné komparaci provést. Indikátory jsou 

opět převzaty od Claire Dupont, ale modifikovány tak, aby lépe vystihovali proces 

utváření obchodních dohod. Zároveň je nutné podotknout, že měření CPI v obchodní 

politice EU nebylo doposud předmětem žádného akademického výzkumu.  

Vytyčenými indikátory jsou: 

Proces tvorby 

(a) Prvním indikátorem je zapojení interních klimatických aktérů Evropské unie  

do utváření obchodní politiky. Indikátor zkoumá roli, kterou v celém procesu utváření 

politiky hrají generální ředitelství Evropské komise, zejména GŘ pro životní prostředí  

a GŘ pro oblast klimatu, Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu a v rámci 

Rady EU pak Rada pro životní prostředí (ENVI). V rámci tohoto indikátoru vychází 

diplomová práce zejména z veřejných dokumentů Evropské komise, Evropského 

parlamentu a Rady EU. Cenným primárním zdrojem jsou nástroje Impact Assessment  

a Sustainability Impact Assessment pro jednotlivé obchodní dohody (GŘ pro obchod, 

2020a), které slouží jako rozcestníky k dalším informacím potřebným ke zhodnocení 

tohoto indikátoru. Mimo primární zdroje je využita i sekundární literatura a novinové 

články z ověřených webů zabývajících se tématikou konkrétních dohod. 

(b) Druhým indikátorem je zapojení veřejnosti v procesu tvorby obchodní politiky. 

Indikátor zkoumá roli, kterou hrají externí pro-klimatičtí aktéři ve vyjednávání  

o konkrétních politikách.11 Těmi jsou například enviromentální neziskové organizace  

a průmysloví aktéři, kteří jsou nakloněni přísné klimatické politice apod. Indikátor je 

zaměřen zejména na možnosti, jež mají zástupci občanské společnosti zaměřující se na 

klimatickou otázku k participaci na utváření konkrétních dohod. Indikátor zároveň 

zkoumá reálné zapojení vnějších aktérů do procesu utváření obchodních dohod, pokud 

 
11 Vnějšími klimatickými aktéry jsou v této práci myšleni zástupci občanské společnosti. Patří 
mezi ně nevládní neziskové organizace, zájmové skupiny, obchodní sdružení, společnosti, 
profesní sdružení apod. 
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k němu dochází, s přihlédnutím ke klimatické politice. Podobně jako v předchozím 

případě vychází tento indikátor zejména z veřejných dokumentů Evropské komise. 

Cenným primárním zdrojem jsou opět nástroje Impact Assessment a Sustainability 

Impact Assessment pro jednotlivé obchodní dohody (GŘ pro obchod, 2020a). Mimo 

primární zdroje je využita i sekundární literatura a novinové články z ověřených webů 

zabývajících se tématikou konkrétních dohod. 

Výsledná podoba politiky 

(c) Třetí a poslední indikátor se na rozdíl od dvou předchozích zaměří na výslednou 

podobu klimatické politiky ve finálním znění obou obchodních dohod. Cílem je zjistit, 

jestli se míra klimatické politiky v obchodních dohodách liší a jak je zastoupena.  

Třetí indikátor nebude evaluován na základě tří stupňů jako tomu je v případě procesu 

tvorby, ale bude měřen na základě porovnání obou dohod, jenž má za cíl prokázat, která 

z dohod je v otázce klimatické politiky ambicióznější. Tento indikátor tudíž vychází 

z finálního znění obou dohod a hledá v nich konkrétní rozdíly ve struktuře, názvosloví a 

obsahu, co se klimatické politiky týče. 

Struktura praktické části se dělí na jednotlivé obchodní dohody. U každé obchodní 

dohody je postup dán na základě vytyčených indikátorů. Tyto indikátory se  

v jednotlivých kapitolách vyhodnotí, aby bylo možné dosáhnout odpovědi na to, jaká je 

v každé obchodní dohodě výsledná úroveň CPI. V poslední kapitole je komparativně 

vyhodnocena výsledná podoba jednotlivých obchodních dohod. Kapitola zároveň zahrne 
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i výsledky úrovně CPI z předchozích dvou kapitol. V závěru práce jsou pak zodpovězeny 

výzkumné otázky. 
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6. Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou 

(CETA) 

 

V této sekci je nastíněn postup vyjednávání Komplexní hospodářské a obchodní 

dohody mezi EU a Kanadou.  Cílem je nalézt uspokojivé odpovědi na indikátory (a) a (b). 

Kapitola je rozčleněna na dvě podkapitoly mapující jednotlivé indikátory. Na závěr každé 

kapitoly je následně vyhodnocena úroveň CPI pro konkrétní indikátor. Cílem kapitoly je 

kromě nalezení odpovědi na vytyčené indikátory zároveň přiblížit proces tvorby 

obchodní dohody CETA. 

6.1 (a) Zapojení interních klimatických aktérů do utváření obchodní dohody CETA 

Rozhodnutí o zahájení vyjednávání o nové komplexní hospodářské a obchodní 

dohodě CETA mezi Kanadou a EU byla zahájena v roce 2009 v Praze rok poté, co Kanada 

a Evropská unie nechaly zpracovat společnou studii zaměřenou na analýzu nákladů  

a přínosů plynoucích z uzavření nové dohody (EEAS, 2013). CETA je první komplexní 

obchodní dohodou nové generace, která s ohledem k udržitelnému rozvoji zavazuje obě 

smluvní strany k dodržování mezinárodních environmentálních standardů a dává 

možnost oběma celkům regulovat oblast životního prostředí podle vlastních potřeb 

(Evropská komise, 2017a). 

Proces vyjednávání má jak na venek, tak dovnitř jako v případě každé obchodní 

dohody primárně na starosti Evropská komise. Oficiální proces přípravy vyjednávání  

u každé obchodní dohody stanovuje jako počáteční bod při tvorbě obchodní politiky 

zpracování tzv. ex ante Impact Assessment (IA) (GŘ pro obchod, 2019). Na rozdíl od 

případu obchodní dohody EPA EU-Japonsko, kde k IA došlo, ale nelze interní IA pro 

Kanadu dohledat. Právě nástroj IA je nicméně v současnosti hojně používaným 

nástrojem při zhodnocení dopadů nejen na životní prostředí. Nástroj byl poprvé použit 

v roce 2002, dávno předtím, než vyjednávání mezi EU a Kanadou vůbec započala. Nástroj 

mimo jiné dopomáhá k vyšší míře koherence napříč unijními strukturami už jen z toho 

důvodu, že zavazuje jednotlivá generální ředitelství napříč Komisí ke kooperaci a dává 

jim prostor se vyjádřit k jednotlivým aspektům potenciální dohody (Collovà, 2015, s. 2). 

Každý dokument posuzující dopady je navíc vyhodnocen nezávislým Výborem pro 

kontrolu regulace, ve kterém zasedají aktéři zodpovědní za životní prostředí z Evropské 
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komise. Výbor se následně buď fyzicky sejde, nebo zašle dopis zodpovědnému ředitelství 

a vyjádří své stanovisko. V případě negativního stanoviska by měl být IA přepracován 

předtím, než je zahájen proces tvorby obchodní dohody napříč Komisí (Ibid., s. 3). Proces 

tvorby IA navíc doprovází Evropský parlament, a to především prostřednictvím svého 

generálního ředitelství pro parlamentní a výzkumné služby, které má na starosti analýzu 

kvality IA. Tato služba Evropského parlamentu slouží zejména k tvorbě podkladů pro 

jednotlivé výbory Evropského parlamentu zabývající se konkrétní politikou (European 

Parliament Research Service, 2020). Proces tvorby IA je tedy v každém případě sám  

o sobě složitý, přesto slouží ke zvýraznění maximálního možného množství problémů 

plynoucích z uzavření nové dohody. V případě obchodní dohody CETA k žádnému 

posouzení dopadů nedošlo. Důvod je v tomto případě neznámý, lze ale předpokládat,  

že Generální ředitelství pro obchod nemělo zájem posouzení dopadů samo zpracovávat, 

protože vycházelo ze společné studie vydané v roce 2008. Ta ale nezahrnovala žádnou 

sekci věnující se udržitelnému rozvoji. Ostatně tento dokument je také zmíněn  

ve vypsaném tendru na zpracování SIA z roku 2010 jakožto hlavní stavební kámen, 

ze kterého by měla právě SIA vycházet (GŘ pro obchod, 2010a, s. 7-8). Obsah veřejné 

zakázky sám zmiňuje absenci environmentální a sociální otázky ve společné kanadsko-

evropské studii.  Je nutné podotknout, že IA není povinnou součástí tvorby každé politiky 

a záleží na jednotlivém generálním ředitelství, zda se k němu uchýlí, přesto by měl být 

povinný v případě, kdy je potřeba dopady vyhodnotit (Evropský parlament, Rada EU a 

Evropská komise, 2016). Absence IA nicméně do značné míry podkopává možnost 

enviromentálních a klimatických aktérů Evropské unie se do procesu tvorby v počáteční 

fázi zapojit. Otázku IA u obchodních dohod adresovala Komise naposledy v roce 2010 ve 

sdělení Obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020, kdy se podmínila 

k vypracování IA u všech nových obchodních iniciativ (Evropská komise, 2010b). 

Jednání o obchodní dohodě CETA byla zahájena v průběhu roku 2009,  

už 27. dubna 2009 autorizovala Rada EU Komisi k otevření vyjednávání s Kanadou 

(Schram, 2019, s. 117). Vyjednávací směrnice mimo jiné zavázala Komisi v jednom 

z prvních bodů k principu udržitelného rozvoje jako jednoho ze zastřešujících cílů celé 

dohody. Mimo to také vyzvala Komisi ke zpracování Sustainabillity Impact Assessment 

(SIA), který slouží k definování dopadů na životní prostředí a je vypracován souběžně  
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s probíhajícím vyjednáváním (Rada EU, 2009b). Směrnice v celém znění nezmiňuje ani 

jednou klimatickou politiku, přesto je ve znění směrnice obsažen několikrát požadavek 

na zohlednění provázání principu udržitelného rozvoje s výslednou podobou obchodní 

politiky. 

Sustainabillity Impact Assessment (SIA) je specifickým nástrojem využívaným  

k tvorbě obchodní politiky EU, který je zpracováván externím subjektem. Na základě 

veřejného tendru vypsaného Komisí v roce 2010 byla pro jeho zpracování vybrána 

společnost DEVELOPMENT Solutions Europe Ltd. Kromě zpracování analýzy dopadů je 

nástroj SIA důležitý také z toho důvodu, že funguje jako konzultační prostor pro vnější 

aktéry. Smluvní strana je povinna vytvořit webovou stránku, kde pravidelně zveřejňuje 

dokumenty ohledně analýzy dopadů, umožňuje vnějším aktérům zasahovat do procesu 

tvorby tím, že zohlední jejich návrhy, musí se pravidelně účastnit jednotlivých schůzek 

s Komisí a zároveň být přítomna během veřejných konzultací, které má na starosti 

Komise (GŘ pro obchod, 2010a). Koordinaci mezi smluvní stranou a Evropskou komisí 

má na starosti řídící výbor, který je sestaven ze zástupců Generálního ředitelství pro 

obchod, dalších ředitelství a servisních agentur napříč Komisí. Výsledkem tohoto 

procesu je kromě finální verze SIA i souborné stanovisko Komise, které je reakcí na její 

výsledek a mělo by být mimo jiné použito k definování opatření, jež budou do obchodní 

politiky implementována (Morgera, 2012, s. 187-188). Souborné stanovisko bylo ale 

v případě obchodní dohody CETA vydáno až v dubnu 2017, tedy téměř 6 let po finalizaci 

původní SIA (Evropská komise, 2017b). 

Posuzování dopadů na udržitelnost (SIA) v případě obchodní dohody CETA bylo 

hotovo v červnu 2011, přibližně tedy rok od vypsání veřejné zakázky Generálním 

ředitelstvím pro obchod. Přesto se v případě dohody CETA přístup k transparentnosti 

oproti dohodě EU-Japonsko liší. Každé posouzení dopadů má z Evropské komise 

přidělený tzv. řídící výbor. Ten se stará zejména o kontrolu a komunikaci mezi Evropskou 

komisí a smluvní stranou SIA a je pravidelně informován o postupu.  Řídící výbor by měl 

být složen ze zástupců vedoucího GŘ pro obchod a zároveň dalších ředitelství z Komise 

(GŘ pro obchod, 2010a, s. 19). Na rozdíl od obchodní dohody s Japonskem ale kanadská 

SIA nenabízí ucelený přehled toho, kdo ve výboru zasedal. Je tedy nutné se spokojit 

pouze s tvrzením z prvního SIA reportu vydanému v říjnu 2010, že řídící výbor je 
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primárně obsazen zástupci z GŘ pro obchod (Development Solutions Europe, 2010, s. 7). 

Přestože se řídící výbor nakonec sešel celkem třikrát od září 2010 do března 2011 (Ibid., 

s. 25-26), jednotlivé požadavky a výtky ze společných jednání k SIA nejsou v současnosti 

veřejné, situaci navíc značně komplikuje nefunkční web, na kterém by se měly jednotlivé 

dokumenty nacházet. Po každé schůzi řídícího výboru následovala schůzka s občanskou 

společností. V případě dvou schůzí uskutečněných v Bruselu (z celkem tří schůzí) 

nicméně nebyli součástí zástupci žádného jiného generálního ředitelství než GŘ pro 

obchod.  

Obsah SIA adresuje u jednotlivých sektorů zasažených vzájemnou obchodní 

dohodou potenciální dopady navýšení emisí skleníkových plynů jak v EU, tak u Kanady  

a dalších států v jejich okolí (Development Solutions Europe, 2011a, s. 442-444).  

Jako problematický se nicméně jeví zejména faktor velmi nízké míry transparentnosti ze 

strany jednání uvnitř Evropské komise. Pokud bychom předpokládali, že klimatická 

politika je pro obchodní dohodu CETA principiální prioritou, lze usoudit, že by byla otázka 

klimatu a zejména závazků Kanady a Evropské unie zahrnutá v samostatné kapitole SIA, 

podobně jako tomu je v případě SIA EU-Japonsko (LSE Enterprise, 2016, s. 215). 

Autor práce z výše zmíněných důvodů usuzuje, že klimatičtí aktéři Evropské 

komise hráli vesměs malou roli při zapojení se do vyjednávání obchodní dohody CETA. 

Tento faktor je kromě případu zapojení se do procesu tvorby SIA dále podtržen zejména 

neinkluzivním a netransparentním přístupem v pokročilých částech vyjednávání 

obchodních dohod, která vede GŘ pro obchod. Zůstává navíc otázkou, do jaké míry 

Komise zužitkovala SIA ve finálním znění dohody. Jak už bylo zmíněno v předchozí části, 

souborné stanovisko k SIA vydala Komise až v roce 2017, tedy již několik let po ukončení 

vyjednávání. 

Pozice Evropského parlamentu jakožto ambiciózní klimatické instituce je 

viditelná i v případě obchodní dohody CETA. Přesto je role Parlamentu v celém procesu 

vyjednávání obchodní politiky relativně malá. Parlament je o postupu v obchodním 

vyjednávání primárně informován Komisí na Výboru pro mezinárodní obchod (INTA)  

a ve finální fázi vyjednávání stvrzuje svým souhlasem uzavření dohody (CETA, 2017b). 

Komise přesto není povinná zahrnout námitky Evropského parlamentu do procesu 

vyjednávání, je ale vázána k udání důvodu, proč se rozhodla takovýmto způsobem 



42 
 

postupovat (Weiß, 2019, s. 5). Na rozdíl od předchozích dokumentů, které byly zmíněny 

v kontextu Evropské komise, je v případě Evropského parlamentu patrné, že je jeho 

cílem zahrnout klimatickou politiku do výsledné podoby obchodní dohody. Jako důkaz 

pro toto tvrzení lze zmínit rezoluci Evropského parlamentu z června roku 2011 ohledně 

EU-Kanadské obchodní dohody. Rezoluce explicitně zmiňuje potřebu zajistit ambiciózní 

přístup k udržitelnému rozvoji a podporovat iniciativy bojující se změnou klimatu 

(Evropský parlament, 2011a). Evropský parlament v tomto kontextu navíc necelý rok 

předtím přijal další rezoluci, která obsahuje požadavek zavedení otázky klimatické 

politiky do obchodní politiky EU (Evropský parlament, 2010). Jako příklad konkrétních 

opatření zaměřujících se na klimatickou politiku, které Parlament zmiňoval ve svých 

jednáních s Komisí, lze uvést otázku kanadské těžby ropy z dehtových písků. Těžba ropy 

z dehtových písků v Kanadě má výraznější dopad na životní prostředí než jiné typy těžby, 

a to zejména z důvodu vysokého množství vypouštěných emisí oxidu uhličitého během 

procesu těžby. Parlament v roce 2011 vyjádřil obavy, aby obchodní dohoda neovlivnila 

právo Evropské unie legislativně v budoucnu proti dovozu tohoto typu ropy vystupovat 

(Evropský parlament, 2011a). Obavy Parlamentu se v tomto případě naplnily. V roce 

2014 Evropská unie schválila dehtovou ropu jako tzv. ‚‚čistou‘‘ (Guibert, 2017). Tento 

výsledek si vysloužil v roce 2015 kritiku a byl mnohými environmentálními organizacemi 

vnímán jako ústupek Evropské komise Kanadě navázaný na obchodní jednání v otázce 

dohody CETA (Crisp, 2015). 

Kromě pravidelného informování, během kterého může Výbor pro mezinárodní 

obchod Evropského parlamentu adresovat konkrétní body dohody, je v celém procesu 

Parlament důležitý zejména v závěru, tedy když uděluje souhlas s výslednou podobou 

obchodní dohody. V tomto případě byly k vyjádření svého názoru na výslednou podobu 

politiky požádány výbory AFET, EMPL a ENVI. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin vyjádřil svůj souhlas s podpisem dohody bez jediné konkrétní 

námitky (Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, 2017). 

Vzhledem k postavení Parlamentu v procesu tvorby obchodní politiky a jeho možnosti 

aktivně se podílet na tvorbě obchodní dohody CETA, lze tvrdit, že Parlament nemá velké 

množství adekvátních možností, jak klimatickou politiku adresovat. Parlament je sice 

silným podporovatelem mainstreamingu klimatické politiky do obchodní politiky EU, 
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přesto nemá dostatek prostoru, jak Komisi zejména v počáteční fázi, ale i v průběhu 

jednání zavazovat ke konkrétním změnám v obchodní dohodě. Případ těžby ropy 

z dehtových písků navíc poukazuje na fakt, že námitky Parlamentu nesehrály v tomto 

případě žádnou roli. 

Posledním aktérem, jehož zapojení ve vyjednávání o obchodní dohodě CETA je 

nutné zanalyzovat, je Rada EU. Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, Rada 

vydala vyjednávací směrnici k obchodní dohodě CETA v roce 2009, poslední úpravu této 

směrnice následně schválila v roce 2011. Nově zrevidovaná směrnice pouze přidala 

požadavek Rady EU na přidání mechanismu řešení sporů mezi investorem a státem 

(Rada EU, 2011a). Přesto má Rada pomocí vyjednávacích směrnic jedinečnou možnost 

stanovit rámec konkrétních opatření, které si jednotlivé členské státy přejí do obchodní 

dohody zahrnout. Na rozdíl od Evropského parlamentu tak Rada EU přímo stanovuje  

na základě pravidelných schůzek Výboru pro obchodní politiku priority pro konkrétní 

obchodní dohody. Přestože je datum schůzek a jejich pracovní náplň veřejná, Rada 

nezveřejňuje průběh jednání a účastníky. Účastníci Výboru pro obchodní politiky jsou 

vedle aktérů ze GŘ pro obchod především jednotliví zástupci členských zemí, v případě 

CETA nelze bohužel dohledat, zda mají do tohoto výboru přístup i jiní aktéři než jen ti, 

kteří se zaměřují pouze na otázku obchodu. Pokud by měli nicméně do tohoto výboru 

přístup aktéři, kteří se zaměřují výhradně na otázku životního prostředí, případně 

klimatu, a mohli by tedy za tato opatření lobbovat, lze předpokládat, že by se tento 

faktor promítl i do vyjednávací směrnice. Vzhledem k tomu, že vyjednávací směrnice 

z roku 2009 explicitně na mnoha místech zmiňuje princip udržitelného růstu jako jeden 

z hlavních stavebních kamenů obchodní dohody, můžeme soudit, že otázka životního 

prostředí hrála významnou roli během vyjednávání (Rada EU, 2009b). Přesto není ani 

jednou v případě vyjednávacích směrnice zmíněn důraz na boj se změnou klimatu. Tento 

faktor vede k domněnce, že otázka klimatu nebyla pro členské státy a další aktéry z Rady 

EU důležitá.  

_______________________________________________________________________ 

Výsledek 1 (a) – nízká míra CPI 

Indikátor zapojení interních klimatických aktérů do utváření obchodní dohody 

CETA je po vyhodnocení na základě tří stupňů posouzen jako nízký. Interní klimatičtí 
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aktéři měli na základě dostupných informací relativně malý, až nulový přístup 

k vyjednávání a utváření obchodní dohody CETA. Případy neexistujícího IA, postupu při 

zpracování SIA, malé míry zapojení Evropského parlamentu a adresování jeho výtek  

a v neposlední řadě takřka nulové adresování klimatické politiky napříč utvářením 

obchodní dohody CETA nejenom Radou EU znamená, že klimatičtí aktéři nehráli takřka 

žádnou roli v procesu tvorby této obchodní dohody. Právě z toho důvodu je indikátor (a) 

hodnocen stupněm nízké míry CPI. K výsledku je nicméně nutné podotknout nízkou 

transparentnost během vyjednávání CETA a složité hledání zdrojů v případě této 

obchodní dohody, což mělo za následek teoretičtější strukturu kapitoly. 

6. 2 (b) Zapojení občanské společnosti v procesu tvorby obchodní politiky 

Vyšší transparentnost a možnost zapojení občanské společnosti do tvorby 

obchodní politiky Evropské unie jsou stavebním kamenem utváření nové generace 

obchodní smluv. Významnost tématu spojení klimatické politiky a obchodu už v době 

vyjednávání o obchodní dohodě CETA ilustrují celkem čtyři konzultace s občanskou 

společností se specifickým zaměřením na propojení otázky obchodu a klimatické změny. 

Konzultace se uskutečnily ve od roku 2008 do 2010 a zúčastnilo se jich kromě zástupců 

GŘ pro obchod, životního prostředí a klimatu i organizace věnující se otázce udržitelného 

rozvoje (GŘ pro obchod, 2020b). Cílem bylo seznámit občanskou společnost se stavem 

současných klimatických vyjednávání a vstřebat poznatky, jakým způsobem by bylo 

možné klima a obchodní politiku propojit. Přesto byly tyto konzultace podle 

zveřejněných dokumentů pouze obecnou informační schůzkou, kde nebyla otázka 

konkrétních obchodních dohod a jejich klimatických dopadů adresována. Lze je nicméně 

vnímat jako dobrý vstupní bod pro adresování konkrétních problémů mezi obchodem  

a klimatem a zároveň potvrzují relevanci výzkumu této práce. 

První příležitost k vyjádření se k podobě nové obchodní dohody mezi Kanadou  

a EU získala veřejnost už v roce 2008 ve společné kanadsko-evropské studii 

ekonomických dopadů (Evropská komise a vláda Kanady, 2008). Přestože se jednalo 

zejména o posouzení ekonomických dopadů, někteří, zejména evropští respondenti, 

nabádali k posílení spolupráce v technologickém vývoji zejména s přihlédnutím 

k nízkoemisním technologiím (Ibid., s. 157). Z kanadské strany přišly zároveň první obavy 

o vytváření nových regulatorních bariér plynoucích zejména z rozdílného přístupu ke 
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změně klimatu obou zemí. Jedním z navrhovaných řešení bylo například vytvoření 

společného uhlíkového trhu. Společná studie ekonomických dopadů byla jedinečná 

zejména z toho důvodu, že na rozdíl od tradičních IA v sobě skýtala větší možnosti 

vyjádřit se k obchodní dohodě i pro neevropskou občanskou společnost. Přestože v ní 

není konkrétně popsáno, jak velké množství environmentálních aktérů se vyjádřilo, ze 

vznesených připomínek lze soudit, že společná studie dopadů byla krokem k tomu, jak 

zapojit environmentální, a tím pádem i klimatické aktéry napříč Kanadou a Evropskou 

unií. 

Během vypracování SIA má Evropská komise povinnost zapojit do celého procesu 

i občanskou společnost pomocí ad hoc schůzí mezi zástupci GŘ pro obchod, zástupci 

společnosti zpracovávající SIA a občanskou společností. Nástroj SIA je tak jedinečnou 

možností pro zapojení klimatických a environmentálních aktérů do utváření obchodních 

dohod. V rámci SIA byly v průběhu roku 2010 a 2011 uskutečněny celkem tři schůze, kde 

mohla občanská společnost vyjádřit svá stanoviska. Dvě schůze proběhly 7. září 2010  

a 30. března 2011 v Bruselu a jedna 26. listopadu 2010 v Ottawě tak, aby byly 

zohledněny názory z obou stran Atlantiku. Tým SIA mimo výše zmíněných dialogů sbíral 

informace od občanské společnosti pomocí telefonických hovorů, e-mailu  

a samostatných schůzek (Development Solutions Europe, 2011a, s. 33-35). SIA zmiňuje 

relativně nízkou míru zájmu ze strany environmentálních aktérů během těchto 

konzultací (Ibid., s. 34). Kanadští environmentální aktéři patřili mezi ty nejméně 

zastoupené, dokument explicitně zmiňuje jako jeden z možných důvodů pro nízkou 

participaci postavení Evropské unie jako environmentálního lídra a to, že obchodní 

dohoda vygeneruje relativně malé navýšení vzájemného obchodu (Ibid., s. 34). Oba tyto 

faktory pak měly hrát možnou roli v nízkém zájmu environmentálních skupin. Ze shrnutí 

jednotlivých jednání, které je k dispozici jako příloha k finální verzi SIA, je patrné, že 

otázka klimatické politiky nehrála při schůzích příliš velkou roli, neboť nebyla nikterak 

adresována (Development Solutions Europe, 2011b, s. 29-55). Přesto SIA splnila svůj 

účel.  

V procesu zapojení aktérů do utváření obchodní dohody CETA po fázi SIA sehrála 

významnou roli klasifikace CETA do pozice smíšené smlouvy, kterou si vynutily členské 

státy EU (Hübner et al., 2017, s. 851). Tato klasifikace způsobila, že CETA musela být 
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podepsána každým členským státem Evropské unie zvlášť. Společně s obavami 

spojenými s dohodou Transatlantického investičního partnerství mezi EU a USA (TTIP) 

občanská společnost odstartovala pomocí nástroje Evropské občanské iniciativy 

iniciativu k zastavení obchodní dohody TTIP a CETA v červenci 2014 (Evropská unie, 

2017). Výsledkem iniciativy, která během července 2014 a červnu 2015 nasbírala přes 3 

miliony podpisů (Hübner et al., 2017, s. 853), byla reforma mechanismu řešení sporů 

mezi investorem a státem (ISDS). Výše zmíněné spory poukazují na to, do jaké míry může 

občanská společnost ovlivnit výsledky vyjednávání, pokud se dostatečně zmobilizuje. 

_______________________________________________________________________ 

Výsledek 1 (b) – nízká míra CPI 

Indikátor zapojení občanské společnosti do tvorby obchodní politiky (b), 

konkrétně obchodní dohody CETA, je po vyhodnocení na základě tří stupňů posouzen 

jako nízký. Občanská společnost, konkrétně klimatičtí aktéři, sice měli možnost zapojení 

se do procesu tvorby politiky na úplném počátku v iniciační fázi a následně během SIA, 

ale jejich zastoupení bylo marginální. Přestože došlo v průběhu jednání k výrazném 

vzedmutí občanské společnosti, které bylo schopné ovlivnit výslednou podobu 

některých aspektů dohody, nelze ale tvrdit, že klimatičtí aktéři aktivně a v průběhu 

celého procesu vytváření obchodní politiky účinně ovlivňovali klimatické aspekty 

dohody CETA. Nástroj SIA navíc v tomto případě dostatečně nekopíroval průběh 

vyjednávání a nevytvořil dostatečný prostor občanské společnosti k reflektování změn 

v průběhu vyjednávání. Právě z toho důvodu je indikátor (b) hodnocen stupněm nízká 

míra CPI. 

7. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem 

(EPA)  

V této sekci je nastíněn postup vyjednávání dohody o hospodářském partnerství 

mezi EU a Japonskem (zkráceně EPA).  Cílem je nalézt uspokojivé odpovědi na indikátory 

(a) a (b). Kapitole je rozčleněna na dvě podkapitoly mapující jednotlivé indikátory.  

Na závěr každé kapitoly je následně vyhodnocena úroveň CPI pro konkrétní indikátor. 

Cílem kapitoly je kromě nalezení odpovědi na vyčleněné indikátory zároveň přiblížit 

proces tvorby obchodní dohody mezi EU a Japonskem. 
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7.1 (a) Zapojení interních klimatických aktérů do utváření obchodní dohody EU-

Japonsko 

Vzájemná poptávka po prohloubení ekonomické spolupráce mezi EU  

a Japonskem byla poprvé závazně přednesena na společném dvacátém summitu mezi 

EU a Japonskem v květnu 2011. Členské státy autorizovaly Evropskou komisi k průzkumu 

možností zahájení vyjednávání mezi EU a Japonskem (Rada EU, 2011b). Výsledkem 

procesu započatým Evropskou komisí bylo dokončení IA adresující potenciální dopady 

nové obchodní dohody, který Komise představila již v červenci 2012 (Evropská komise, 

2012). Iniciační fáze vzájemné obchodní dohody tak doslova kopíruje pravidla Komise 

pro utváření nových obchodních dohod.  

Komise publikovala IA v červenci 2012 společně s doporučením Rady EU k vydání 

vyjednávací směrnice. Už z květnového summitu z roku 2011 bylo patrné, že společné 

cíle Evropské unie a Japonska jsou v mnohém komplementární. Summit například 

frekventovaně adresoval urgenci, se kterou se Japonsko a EU zavazují k řešení globálních 

problémů, zejména klimatické změny (Rada EU, 2011b, s. 4). Za IA bylo primárně 

zodpovědné GŘ pro obchod. Dokument specificky zmiňuje i další GŘ, která participovala 

na přípravě reportu. Relevantní je v tomto směru zejména zmínka o zahrnutí GŘ pro 

klimatickou akci a GŘ pro životní prostředí a dalších ředitelství do procesu tvorby 

dokumentu (Evropská komise, 2012, s. 5). Dokument zároveň zmiňuje vysokou míru 

koherence mezi politikami EU a Japonska, a to jmenovitě i u otázky klimatické změny  

a udržitelného růstu (Ibid., s. 26).  Klimatické otázce, zejména navýšení emisí 

skleníkových plynů plynoucích ze zvýšené obchodní výměny mezi EU a Japonskem, se IA 

věnuje v kapitole 5.5.3. zaměřující se na environmentální dopady. Studie operuje  

se stávajícími závazky Japonska a EU pod Kjótským protokolem bez předpokladu změn  

v klimatické politice obou států do roku 2020. Výsledky, ke kterým IA dochází, zmiňují 

relativně nízký nárůst celkových emisí při uzavření nejambicióznější varianty obchodní 

dohody (Ibid., s. 42-44). Jak již bylo zmíněno na předchozích řádcích, na IA spolupracovali 

klimatičtí a environmentální aktéři napříč Komisí. Nástroj IA je právě pro svůj důraz  

na spolupráci napříč GŘ funkčním instrumentem k vynucení participace ostatních 

než jen vedoucích GŘ. Na základě výše zmíněného lze tedy tvrdit, že zapojení GŘ pro 

klimatickou akci a GŘ pro životní prostředí sehrálo roli ve výsledné podobě IA, a to tím, 
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že byla do obsahu dokumentu zahrnuta samostatná kapitola věnující se potenciálním 

dopadům na klima. 

Po vyhodnocení IA Výborem pro kontrolu regulace, který schválil první verzi IA 

svým posudkem v prosinci 2011, požádala Evropská komise společně s vydáním finální 

verze IA v červenci 2012 Radu EU o vyjednávací mandát (Evropská komise, 2011b). První 

oficiální kolo vyjednávání započalo v dubnu 2013 (Evropská komise, 2013b). GŘ pro 

obchod ještě v témže roce vypsalo tendr na SIA, podle kterého měla být finální verze 

dokumentu hotová do 15 měsíců od uzavření zakázky. Jak již bylo zmíněno u dohody 

CETA, nástroj SIA funguje jako jedinečná možnost, jak zapojit do procesu vyjednávání 

širší veřejnost a další aktéry z jednotlivých GŘ v rámci Evropské komise. Tendr vyhrála 

britská London School of Economics and Political Science (LSE Enterprise Ltd). 

První report, kterým proces tvorby SIA započal, byl vydán už v březnu 2015. 

Z dostupných informací je patrné, že proces tvorby a kontroly v jednotlivých fázích 

projektu byl prakticky totožný v porovnání s obchodní dohodou CETA. Přesto lze 

dohledat určité rozdíly zejména v kontextu klimatické politiky už v prvním reportu. 

Například řídící výbor zodpovědný za dohled nad směřováním SIA byl na rozdíl  

od případu CETA sestaven nejenom ze zástupců GŘ pro obchod, ale i dalších aktérů z 

Komise. V řídícím výboru jmenovitě participovali za politiku životního prostředí 

samostatně GŘ pro životní prostředí společně s GŘ pro klimatickou akci. Tento faktor 

hraje důležitou roli zejména z toho důvodu, že klimatickým aktérům umožnil 

participovat na utváření reportu a ovlivňovat tak jeho směřování. Řídící výbor se sešel 

celkem dvakrát, bohužel podobně jako v případě obchodní dohody CETA není žádný 

dokument z těchto jednání dostupný. Z výše zmíněného lze přesto usuzovat, že společný 

řídící výbor vytvořil jednotlivým klimatickým aktérům dostatečný prostor pro zapojení 

do utváření obchodní dohody. Je nutné poznamenat, že SIA EU-Japonsko, na rozdíl  

od případu CETA, při posuzování dopadů bere v potaz i závazky a budoucí možné změny 

v přístupu ke klimatické politice. Zatímco v kanadském posouzení dopadů byl pouze 

popsán výchozí stav bez minimální predikce do budoucna, v případě EU-Japonsko 

společnost LSE Enterprise zahrnula do předpovědi i závazky a budoucí možné trendy 

klimatické politiky u jednotlivých bloků. Výsledkem je tvrzení, že obchodní dohoda EU-

Japonsko nebude mít výraznější dopad na emise skleníkových plynů. Autoři dokonce 
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předpokládají, že výměna zelených technologií mezi EU a Japonskem plynoucí 

z liberalizace vzájemného trhu naopak v konečném důsledku může dopomoci emise 

skleníkových plynů snížit (LSE Enterprise, 2016, s. 135). 

Formálně byl proces tvorby SIA stvrzen a finalizován v únoru 2017, kdy Evropská 

komise vydala své oficiální stanovisko, které vyjádřilo podporu obchodní dohodě mezi 

EU a Japonskem (Evropská komise, 2017c). Poslední kolo vyjednávání mezi EU  

a Japonskem proběhlo v dubnu 2017 (Evropská komise, 2017d). Z dostupných informací 

je možné vyvodit, že proces tvorby SIA a vyjednávání mezi EU a Japonskem byly výrazněji 

provázány, než tomu bylo v případě kanadské dohody. Z oficiální stanoviska nejde 

bohužel vyčíst, jaké útvary Komise na něm konkrétně participovaly, otázka klimatu 

se navíc v dokumentu neobjevuje. Tento faktor může být dán primárně relativně nízkým 

objemem navýšení emisí skleníkových plynů plynoucím z obchodní dohody, a tudíž 

nízkou mírou prioritizace tématu (Evropská komise, 2017c, s. 5). Přesto Komise tvrdí, 

že při vyjednávání kladla důraz na uzavření ambiciózní kapitoly o obchodu a udržitelném 

rozvoji, jež v sobě zahrne multilaterální environmentální dohody (Ibid., s. 14).  

Toto tvrzení je z hlediska klimatu možné ohodnotit jako pravdivé, neboť obchodní 

dohoda mezi EU a Japonskem je vůbec první obchodní dohodou obsahující závazek 

implementace Pařížské dohody. 

Na základě procesu tvorby obchodní dohody EU-Japonsko lze tvrdit, že míra 

možnosti zapojení klimatických aktérů z Evropské komise byla oproti dohodě CETA vyšší. 

Přesto je proces vyjednávání primárně v rukou GŘ pro obchod, tudíž mají jednotlivá GŘ 

možnost zapojit se do procesu tvorby obchodní politiky primárně pomocí společných 

interních jednání a nástrojů posuzování dopadů. Vzhledem k vyšší míře 

transparentnosti, souběžnému procesu vypracování SIA s vyjednáváními mezi EU  

a Japonskem, uskutečněnému IA, ke kterému byli přizvání ihned na počátku jednotlivé 

klimatické útvary Komise, a výraznějšímu adresování klimatické politiky napříč 

dokumenty, lze usoudit, že úroveň zapojení klimatických aktérů byla na základě 

klasifikace střední. 

Role Evropského parlamentu je podobně jako v případě obchodní dohody CETA 

i v tomto případě relativně malá. Parlament se vyslovil k prohloubení spolupráce mezi 

EU a Japonskem obdobně jako členské státy v květnu 2011 (Evropský parlament, 2011b). 
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V říjnu 2012 vydal Evropský parlament rezoluci urgující Radu k autorizaci vyjednávání. 

Parlament ve své rezoluci explicitně zmiňuje potřebu zahrnout do výsledné podoby 

obchodní dohody robustní kapitolu o udržitelném rozvoji se specifickým přihlédnutím 

k dodržování multilaterálních environmentálních dohod (Evropský parlament, 2012). 

Přesto v rezoluci ani pozměňovacích návrzích otázka klimatu zmíněna není. Výbor pro 

mezinárodní obchod (INTA) Evropského parlamentu se s Komisí během vyjednávání 

sešel celkem třináctkrát. Kromě schůzí výboru Evropský parlament v dubnu 2014 vydal 

rezoluci s doporučeními Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost volající  

po zintenzivnění kooperace v otázce udržitelného rozvoje zároveň s adekvátní odpovědí 

na problémy klimatické změny (Evropský parlament, 2014). Rezoluce byla v tomto 

případě pouze doporučením obsahujícím i další doporučení pro obchodní dohodu EU  

a Japonsko. 

Obdobně jako v případě obchodní dohody CETA je jediným možným způsobem 

pro aktéry zaměřující se na environmentální a klimatickou politiku v Evropském 

parlamentu vyjádřit svůj názor pomocí finální rezoluce při stvrzení dohody. Evropský 

parlament stvrdil obchodní dohodu v prosinci 2018. Kromě Výboru INTA byl k participaci 

pozván ještě Výbor AGRI, TRANS a ENVI. Všechny výbory vyjádřily kladné stanovisko. 

Z pozměňovacích návrhů je patrné, že členové výboru ENVI v otázce klimatické politiky 

uvítali klauzuli o Pařížské dohodě, ale zároveň podotýkali na její nízkou míru 

vynutitelnosti (Výbor INTA, 2018). Žádný z pozměňovacích návrhů, kritický k nízké míře 

ambicióznosti z hlediska klimatické politiky, nicméně nebyl do výsledného textu zahrnut. 

Závěrečný text pouze podotýká, že Evropský parlament vítá závazek implementace 

Pařížské dohody a dalších multilaterálních environmentálních dohod (Evropský 

parlament, 2018). Na základě prezentovaného je možné podobně jako v případě 

obchodní dohody CETA ohodnotit roli Evropského parlamentu, a tím pádem  

i klimatických aktérů jako nízkou, a to už jen z důvodu malých pravomocí Parlamentu. 

Vyjednávací směrnice, kterou Rada udělila pravomoci Komisi k vyjednávání 

v roce 2012, byla zveřejněna až v září 2017. Rada v ní zavazuje Evropskou komisi 

k zahrnutí mezinárodních multilaterálních dohod adresujících problematiku životního 

prostředí do výsledné podoby obchodní dohody. Směrnice explicitně zmiňuje jako jeden 

z cílů dohody podporu kooperace mezi EU a Japonskem ohledně udržitelného rozvoje 
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společně s problematikou klimatické změny (Rada EU, 2012) . Zatímco obchodní dohoda 

CETA se principiálně odkazovala pouze na princip udržitelného rozvoje, obchodní 

dohoda EU-Japonsko jmenuje explicitně klimatickou otázku jako jeden z problémů, který 

by měla část dohody věnující se udržitelnému rozvoji adresovat. Podobně jako v případě 

obchodní dohody CETA je i v případě obchodní dohody EU-Japonsko proces vyjednávání 

mezi Radou a Komisí neveřejný. Vzhledem k tomu, že vyjednávací směrnice adresuje 

problém klimatické změny, je možné podotknout, že klimatická politika byla ze strany 

Rady v případě obchodní dohody EPA více zohledněna. 

_______________________________________________________________________ 

Výsledek 2 (a) – střední míra CPI 

Indikátor zapojení interních klimatických aktérů do utváření obchodní dohody 

EU-Japonsko je po vyhodnocení na základě tří stupňů posouzen jako střední. Interní 

klimatičtí aktéři adresovali problematiku klimatické změny napříč svými informačními 

kanály. Klimatické komisní orgány se zároveň podílely na procesu tvorby obchodní 

politiky, zejména v případě IA a SIA, které do značné míry kopírovaly průběh 

vyjednávání. Tento faktor je viditelný i v případě výsledné podoby obchodní dohody, 

která zahrnuje závazek implementace Pařížské dohody. Rada EU navíc v porovnání 

s obchodní dohodou CETA zahrnula klimatickou politiku do své vyjednávací směrnice. 

Navzdory nízkému zapojení klimaticky ambiciózního aktéra uvnitř Evropské unie, tedy 

Evropského parlamentu, a vzhledem k porovnání s obchodní dohodou CETA, vychází 

finální úroveň CPI jako střední.  

7.2 (b) Zapojení občanské společnosti do procesu tvorby obchodní politiky 

Proces tvorby obchodní dohody mezi EU a Japonskem byl v otázce zapojení 

občanské společnosti podobně transparentní jako v případě obchodní dohody CETA. 

K prvnímu zapojení občanské společnosti došlo už v červnu 2010. GŘ pro obchod 

uspořádalo veřejnou konzultaci, kde informovalo účastníky o započetí vyjednávání 

obchodní dohody a zároveň je pozvalo k participaci na veřejné konzultaci (GŘ pro 

obchod, 2010b). 

První online veřejná konzultace proběhla v rámci procesu utváření IA v roce 2010 

od září do listopadu. Evropská komise uspořádala veřejnou konzultaci na své webové 

stránce pomocí webového dotazníku, kde bylo evidováno na 87 substantivních návrhů 



52 
 

od reprezentantů občanské společnosti, mezi kterými byly společnosti ze soukromého 

sektoru, vládní organizace, neziskové organizace apod (Evropská komise, 2012, s. 17). 

Součástí konzultace byla i otázka zabývající se integrací environmentální politiky  

do jednotlivých částí obchodní dohody. Podle Komise respondenti podpořili vyšší míru 

kooperace mezi EU a Japonskem, a to zejména s přihlédnutím ke zvýšené výměně 

zelených technologií plynoucí z obchodní dohody, které povedou ke zlepšení životního 

prostředí společně s potenciální redukcí emisí oxidu uhličitého (Ibid., s. 99-101). 

Občanská společnost se mimo jiné znovu sešla v Bruselu v říjnu 2010,  

přičemž jednotlivé argumenty byly dle Komise zahrnuty do finální verze IA.  

GŘ pro obchod také zorganizovalo společně s GŘ pro zaměstnanost, sociální věci  

a sociální začleňování multi-sektorovou konzultaci zaměřující se na sociální oblast  

a udržitelný růst (GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, 2010). Z výše 

zmíněného je tedy patrné, že v iniciační fázi obchodní dohody měla občanská společnost 

dostatek prostoru, mimo jiné díky nástroji IA a ad hoc schůzkám, adresovat své 

požadavky a připomínky Komisi. 

Komise v časovém rozmezí mezi IA a SIA adresovala otázku japonské obchodní 

dohody v letech 2012 a 2013 také na neformálních schůzkách s občanskou společností 

(GŘ pro obchod, 2012). Přesto se jednalo spíše o informativní schůzky vyplňující hlavní 

proces občanských konzultací, který odstartoval nástroj SIA. Jak již bylo zmíněno  

u předchozí obchodní dohody, i v případě EU-japonské SIA byla vytvořena speciální 

webová stránka, pomocí které mohla občanská společnost adresovat své poznámky  

a kde byly k nalezení jednotlivé informace k nadcházejícím a uběhlým schůzím. 

Společnost LSE Enterprise Ltd. zároveň podněcovala diskuzi pomocí newsletterů  

a sociálních sítí. Názory zpovídaných stran jsou k nalezení v oficiálním dokumentu SIA 

(LSE Enterprise, 2016). Kromě oficiálních schůzí bylo možné pomocí online webové 

stránky participovat celkem ve třech průzkumech, přičemž jeden se konkrétně věnoval 

environmentálním dopadům. Dokument zmiňuje relativně malé množství pozornosti  

od zainteresovaných stran občanské společnosti v porovnání s ostatními obchodními 

dohodami a vyzdvihuje celkově vysokou míru podpory stran stakeholderů k uzavření 

dohody (Ibid., s. 38). Navzdory intenzivnímu jednání s občanskou společností jednotlivé 
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environmentální skupiny nevyjádřily velké množství obav plynoucích z uzavření 

obchodní dohody mezi EU a Japonskem (Ibid., s. 250). 

Veřejné konzultace pod patronací GŘ pro obchod byly uskutečněny v únoru, 

červnu a listopadu 2015. Kontraktovaná strana SIA mimo ně podnikla na osm dalších 

kulatých stolů věnujících se konkrétním oblastem SIA (Ibid., s. 285-310). Kulatý stůl  

ze září 2015 se například věnoval právě otázce dopadů na životní prostředí. Přesto byla 

účast ze strany aktérů zabývajících se životním prostředním relativně nízká, akce  

se zúčastnilo pouze 8 účastníků (Ibid., s. 311). Podle shrnutí z jednotlivých schůzek 

otázka klimatu ani jednou mezi aktéry nezazněla.  

Poslední možnost vyjádřit se k téměř finální obchodní dohodě dostala občanská 

společnost v červenci 2017. Ze stran environmentálních aktérů byl pouze zopakován 

argument, aby Komise dohlížela na dostatečné plnění multilaterálních 

environmentálních dohod, jejichž je Japonsko členem (Evropská komise, 2017e).  

Na rozdíl od obchodní dohody CETA nicméně nedošlo k mobilizaci občanské společnosti 

a celý proces vyjednávání obchodní dohody EU-Japonsko lze popsat jako klidný  

a s dostatečným prostorem pro zohlednění názorů vnějších aktérů (Suzuki, 2017). 

_______________________________________________________________________ 

Výsledek 2 (b) – nízká míra CPI 

Indikátor zapojení občanské společnosti do tvorby obchodní politiky, konkrétně 

obchodní dohody EU-Japonsko je po vyhodnocení na základě tří stupňů posouzen jako 

nízký. Občanská společnost, konkrétně klimatičtí aktéři, měli možnost zapojení se do 

procesu tvorby politiky na úplném počátku v iniciační fázi pomocí nástroje IA a následně 

intenzivně během utváření SIA. Minimálně jedna občanská konzultace pak byla 

podniknuta ještě před úspěšným ukončením vyjednávání. Přesto bylo zapojení 

klimatických aktérů minimální, ačkoliv proběhlo relativně velké množství různých schůzí 

adresujících klima v rámci otázky udržitelného rozvoje. Právě z toho důvodu je indikátor 

(b) hodnocen stupněm nízká míra CPI. 

8. (c) Komparace výsledné podoby obou dohod 

Finální část této diplomové části se zaměří na porovnání výsledné podoby obou 

dohod se specifickým záměrem dohledat závazky v oblastech klimatické politiky. Tato 
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část zároveň shrne poznatky z předchozích kapitol a vyhodnotí na základě porovnání 

míru CPI u kanadské a japonské obchodní dohody. 

Kapitoly zahrnující udržitelný rozvoj jsou nedílnou součástí obchodních dohod 

nové generace. Určitou formu pravidel zaměřující se na udržitelný rozvoj obsahuje podle 

Evropské komise celkem 12 obchodních smluv, mezi kterými jsou i obchodní dohody 

s Kanadou a Japonskem (Evropská komise, 2020h).  Že je otázka udržitelného rozvoje 

stále důležitějším tématem, dokládá oficiální pracovní dokument Komise z roku (2018), 

který ukazuje, že environmentální kapitoly fungují dobře a budou do budoucna 

prohlubovány. Kapitoly zavazují smluvní státy k dodržování multilaterální 

environmentálních standardů, pracovních podmínek pro své občany a ve většině 

případů zahrnují i možnosti pro občanskou společnost, jak kontrolovat jejich plnění. 

Součástí dokumentu je i otázka klimatu. Komise tvrdí, že všechny obchodní dohody 

dojednané po Pařížské dohodě budou otázku klimatu adresovat výrazněji. 

Komplexní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) adresuje otázku udržitelného 

rozvoje a spolu s ní i otázku klimatu zejména v kapitole 24 zaměřující se na obchod  

a životní prostředí (CETA, 2017a, s. 158). Smluvní strany v ní uznávají právo každé strany 

stanovit si vlastní priority v oblasti životního prostředí a určovat svou vlastní úroveň 

ochrany (CETA, 2017a, s. 168). Každá strana dle dohody: ‚‚potvrzuje svůj závazek účinně 

provádět ve svém právu a praxi na celém svém území mnohostranné smlouvy o životním 

prostředí, jichž je stranou‘‘ (CETA, 2017a, s. 168). Multilaterální dohody, jichž je Kanada 

členem, nejsou v obchodní dohodě explicitně jmenovány, strany si zároveň ponechávají 

dostatečný prostor pro manévrování v případě implementace politik životního prostředí 

v otázce obchodu. Text zmiňuje posílení spolupráce jako jeden z důležitých prvků 

prosazování cílů této dohody a zavazuje strany ke spolupráci v environmentálních 

otázkách v oblastech činnosti na mezinárodních fórech WTO, OECD, Programu OSN pro 

životní prostředí a mnohostranných smluv o životním prostředí (CETA, 2017a, s. 170). 

EU a Kanada se zároveň zavazují zabývat aspekty souvisejícími s obchodem současného 

a budoucího mezinárodního režimu klimatické změny v oblastech mitigace a adaptace, 

včetně otázek trhu s uhlíkem, dále se zavazují řešit negativní účinky obchodu na klima  

a také podporovat energetickou účinnost a zavádění nízkouhlíkových a dalších 
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technologií šetrných ke klimatu (CETA, 2017a, s. 171). Posledním bodem adresujícím 

otázku klimatické změny je klauzule, která zmiňuje, že strany jsou odhodlány k:  

‚‚Odstraňování překážek obchodu se zbožím či službami nebo investicím,  

které mají zvláštní význam pro zmírňování změny klimatu, zejména obchodu se zbožím  

a službami využívajícími energii z obnovitelných zdrojů nebo investicím do nich‘‘ (CETA, 

2017a, s. 169). 

Kromě výše zmíněného se otázka klimatické změny v textu obchodní dohody 

mezi EU a Kanadou nevyskytuje. Smluvní strany se v roce 2016 nezavázaly 

k implementaci multilaterálních environmentálních dohod, které by adresovaly klima. 

CETA navíc nezmiňuje, které konkrétní multilaterální environmentální dohody by měla 

Kanada a Evropská unie dodržovat. Z textu dohody je navíc patrné, že otázka 

mezinárodních klimatických dohod, jež by mohla být součástí dohody v pasáži  

o multilaterálních environmentálních dohodách a posílené spolupráci, není vůbec 

adresována. Klima se pak prakticky vyskytuje jen v částech o obchodní výměně zelených 

služeb a zboží, se specifickým cílem podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Vágní 

je zároveň i označení, že se státy zavazují zabývat aspekty souvisejícími s obchodem 

v režimu klimatické změny, neboť chybí jakýkoliv způsob, jak docílit konkrétních 

výsledků. 

Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem byla od počátku koncipována jako méně 

ambiciózní v porovnání s obchodní dohodou CETA. Přesto se jí z hlediska klimatické 

politiky dostalo více pozornosti, neboť se jedná o vůbec první obchodní dohodu, ve které 

je zmíněno, že se smluvní strany zavazují k implementaci Pařížské dohody. Samotná 

kapitola věnující se udržitelnému rozvoji a obchodu má číslo 16. 

V první částí kapitoly se EU-japonská obchodní dohoda odvolává na konkrétní 

multilaterální environmentální dohody. Jedná se o první rozdíl v porovnání s obchodní 

dohodou CETA. Podobně jako v případě CETA i japonská dohoda uznává právo každé 

smluvní strany určovat vlastní politiky a priority pro udržitelný rozvoj, včetně stanovení 

vlastní úrovně ochrany životního prostředí (EPA EU-Japonsko, 2018, s. 439). Významným 

rozdílem je oproti obchodní dohodě CETA bod dohody věnující se ochraně klimatu. 

Smluvní strany v ní:  
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„Uznávají důležitost dosažení konečného cíle Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu uzavřené dne 9. května 1992 v New Yorku (dále jen „UNFCCC“) pro řešení 

naléhavé výzvy, kterou představuje změna klimatu, a úlohy obchodu v tomto úsilí. Strany 

znovu potvrzují své závazky účinně provádět UNFCCC a Pařížskou dohodu uzavřenou  

na 21. zasedání konference smluvních stran UNFCCC v Paříži dne 12. prosince 2015. 

Strany spolupracují s cílem podpořit pozitivní příspěvek obchodu k přechodu k rozvoji s 

nízkými emisemi skleníkových plynů, odolnému vůči změně klimatu. Strany se zavazují 

spolupracovat s cílem přijmout opatření k řešení změny klimatu na cestě k dosažení 

konečného cíle UNFCCC a cíle Pařížské dohody“ (Ibid., s. 445). 

Podobně vágní jako v případě obchodní dohody CETA je i otázka usnadnění 

obchodu se zbožím a službami, které podporují mitigaci změny klimatu. Text dohody 

v tomto konkrétním bodu tvrdí, že smluvní strany budou usilovat způsobem, který je 

v souladu s dohodou, o usnadnění obchodu s udržitelnou energií z obnovitelných zdrojů, 

energeticky účinnými službami a zbožím a navýšení investic do těchto služeb a zboží 

(Ibid., s. 445). Text dohody ale v konečném důsledku nepřináší žádné konkrétní řešení 

ani návrh, jak takovéto výměny dosáhnout kromě usnadnění obchodu.  

Na rozdíl od obchodní dohody CETA se japonská a unijní strana nezavazují v textu 

dohody ke spolupráci na obchodních aspektech mezinárodního režimu v oblasti změny 

klimatu, včetně podpory nízkouhlíkových technologií a dalších technologií šetrných ke 

klimatu a energetické účinnosti. Dohoda pouze podotýká, že zvýšená spolupráce 

v tomto bodě je možná, nikoliv závazná (Ibid., s. 454). EPA zároveň zmiňuje, že žádným 

ustanovením oddílu obchodní dohody není dotčeno právo strany definovat nebo 

regulovat svou úroveň ochrany, a to i v případě změny klimatu (Ibid., s. 474). 

V porovnání s obchodní dohodou CETA je obchodní dohoda mezi EU  

a Japonskem ambicióznější pouze v případě závazku dodržovat Pařížskou dohodu. Tento 

fakt nicméně narušil v září 2018 Smíšený výbor CETA složený ze zástupců Evropské unie 

a Kanady. Výbor vydal doporučení k zahrnutí závazku implementace Pařížské dohody  

a klimatické politiky do obchodní dohody, a to konkrétně do článku 24.4 (Smíšený výbor 

CETA, 2018). Přesto k datu publikace této diplomové práce klimatická klauzule nebyla 

do textu obchodní dohody CETA doplněna. 
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Důvodů, proč klimatická politika v obchodní dohodě CETA chybí, může být 

několik. V době vyjednávání byla do roku 2015 kanadská vláda složena ze zástupců 

Konzervativní strany Kanady, která se opakovaně vyjadřovala k otázce klimatické změny 

skepticky. Kanada v roce 2011 dokonce jako první stát světa oficiálně odstoupila  

od Kjótského protokolu (Euroactiv, 2011). Kanada a Evropská unie zároveň uzavřely 

vyjednávání o obchodní dohodě oficiálně již v roce 2014, tedy více než rok před 

dojednáním Pařížské dohody. Liberální strana Kanady, která vládne v Kanadě od roku 

2015, navíc vnímá klimatickou otázku naléhavěji, než tomu bylo v případě předchozí 

vlády. 

Na základě prezentovaného textu a informací v něm obsažených je možné 

potvrdit, že míra CPI je z hlediska obsahu obchodní dohody vyšší v případě obchodní 

dohody EU-Japonsko. Otázka klimatu se v dohodě objevuje o něco častěji. Přesto text 

dohody není kromě implementace Pařížské dohody výrazněji ambicióznější, než tomu je 

v případě obchodní dohody CETA. Jazyk obou dohod je v mnoha případech spíše 

doporučující nežli přímo zavazující. Strany se obecně zavazují k vyšší míře spolupráce. 

Přesto v obchodních dohodách chybí vynucovací mechanismus, který by se zaměřil 

přímo na otázku klimatické změny. Strany si zároveň ponechávají volnost 

v implementaci vlastních environmentálních opatření a tím si vytvářejí prostor pro 

utváření i méně ambiciózní klimatické politiky. Přesto je možné tvrdit, že obchodní 

dohoda EU-Japonsko je o něco ambicióznější, než je tomu v případě obchodní dohody 

CETA, a to zejména z důvodu závazku implementace Pařížské dohody. Přestože Smíšený 

výbor CETA v roce 2018 doporučil zahrnout do obchodní dohody Pařížskou dohodu,  

do data publikace této diplomové práce k tomu oficiálně nedošlo. 

9. Výsledná evaluace indikátorů  

Na základě výsledků, které jsou mapovány v samostatných kapitolách 

obchodních dohod a jednotlivých indikátorech, je možné tvrdit, že míra CPI a to,  

jak v případě procesu vyjednávání, tak v procesu zapojení občanské společnosti a 

obsazích výsledných dohod, je vyšší v případě obchodní dohody EU-Japonsko. 

 Zatímco obchodní dohoda CETA si vysloužila nízký stupeň CPI u prvního 

indikátoru (a), tedy zapojení klimatických aktérů EU do vyjednávání, míra CPI u obchodní 
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dohody EU-Japonsko byla stanovena jako střední. Aktéři během vyjednávání o obchodní 

dohodě EU-Japonsko více adresovali klimatickou otázku, zároveň byl oproti dohodě 

CETA použit nástroj IA, vyjednávání byla více transparentní, Rada EU adresovala 

klimatickou otázku ve vyjednávací směrnici a aktéři měli větší množnost participovat 

v rámci nástroje SIA, který zároveň i lépe kopíroval průběh vyjednávání. Vyšší míru 

zapojení klimatických aktérů je tedy možné najít v obchodní dohodě EU-Japonsko. 

Ve druhém indikátoru (b) zapojení klimatických aktérů občanské společnosti  

do vyjednávání obchodních dohod „nezvítězila“ ani jedna z obou zkoumaných 

obchodních dohod. Obchodní dohoda CETA si vysloužila nízkou míru CPI stejně jako EPA. 

Přestože obchodní dohoda EU-Japonsko poskytla občanské společností více prostoru 

pomocí vyššího množství občanských konzultací, byla více transparentní a nástroje IA  

a SIA lépe kopírovaly průběh vyjednávání, a nabídly tak dostatečný prostor adresovat 

problémy vzniklé během dojednávání obchodní dohody, míra zapojení klimatických 

aktérů byla podobná obchodní dohodě CETA. CETA naproti tomu byla méně inkluzivní  

a dávala menší prostor občanské společnosti k vyjádření svých obav pomocí oficiálních  

i ad hoc schůzí, přesto je indikátor zapojení externích aktérů, v tomto případě občanské 

společnosti adresující klimatickou politiku, u obou smluv vyhodnocen stupněm nízký.  

Poslední indikátor (c) zkoumal výslednou podobu obchodních dohod. Přestože 

rozdíl není markantní, i v tomto případě byla v porovnání úspěšnější obchodní dohoda 

mezi EU a Japonskem. Hlavním rozdílem obchodních dohod je zmínka o Pařížské dohodě 

v textu japonské dohody. Ve stejné obchodní dohodě je také o něco častěji adresována 

otázka klimatu, přesto tento rozdíl není nikterak výrazný. Vyšší míru CPI lze dohledat 

v obchodní dohodě EU-Japonsko. 

10. Závěr 

 Tato diplomová práce se zabývala integrací klimatické politiky do obchodních 

dohod Evropské unie. Na úvod bylo potřeba definovat teoretickou rovinu a debatu,  

do které tato diplomová práce přispívá. Jednalo se zejména o debatu koherence politik 

Evropské unie. Práce k výzkumu koherence využila konceptu integrace klimatické 

politiky, tzv. CPI. Hlavním cílem této práce bylo přiblížit proces utváření obchodní politiky 

EU u dvou konkrétních obchodních dohod se specifickým záměrem objevit, do jaké míry, 

v jaké podobě a zda vůbec dochází k mainstreamingu klimatické politiky do této politiky. 
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Hlavní výzkumná otázka zněla: ‚‚Jak je Evropská unie úspěšná v integraci 

klimatické politiky do obchodní politiky EU?‘‘ Aby bylo možné otázku zodpovědět, byla 

provedena operacionalizace konceptu CPI do tří jednotlivých indikátorů, které se u obou 

obchodních dohod věnovaly odlišné problematice. Na výzkumnou otázku lze po evaluaci 

výsledků odpovědět různými způsoby. Evropská unie je do určité míry málo úspěšná 

v integraci klimatické politiky do obchodní politiky EU v případě obchodní dohody CETA 

i EU-japonské EPA. Výsledná podoba obou dohod jednoznačně neukazuje vysokou míru 

CPI, která by se dala označit za principiální prioritu. Klimatická otázka se v obchodních 

dohodách sice objevuje, přesto ale není adresována konkrétními vymahatelnými 

závazky mezi smluvními stranami.  Přestože Unie nadále prohlubuje své klimatické cíle, 

na rozdíl od otázky životního prostředí nejsou u klimatu vidět konkrétní kroky, jak docílit 

mitigačních či adaptačních opatření. V obchodních dohodách tak neexistuje 

mechanismus, který by například v případě porušování klimatických závazků jedné 

smluvní strany dovolil druhé smluvní straně obchodní dohodu pozastavit. Přesto se  

ale otázka klimatu v obchodních dohodách objevuje a dá se přepokládat, že s prioritizací 

boje s klimatickou změnou jí bude v budoucích obchodních dohodách přibývat. Přestože 

výsledná míra CPI není v kontextu obsahu obchodních dohod vysoká, zůstává otázkou, 

zda dochází k vyšší prioritizaci klimatické politiky v období před a po podepsání Pařížské 

dohody. 

 Právě z toho důvodu byla pro upřesnění výsledků zároveň zvolena jako doplňující 

výzkumná otázka tato: ‚‚Lze vypozorovat rozdílnou míru integrace klimatické politiky 

(CPI) v případě dohody CETA a EPA mezi Japonskem a EU?‘‘ Odpovědí je ano, lze. 

Zatímco obchodní dohoda mezi EU a Kanadou klimatickou politiku adresuje jen 

minimálně a specificky nezmiňuje žádné multilaterální environmentální dohody, jakými 

je například Pařížská dohoda, obchodní dohoda EU-Japonsko obsahuje závazek 

implementace Pařížské dohody. Rozdílná míra, ačkoliv nikterak významná, se zároveň 

odvíjí od odlišného přístupu v rámci procesu vyjednávání konkrétních dohod. Práce 

vznesla předpoklad, že pokud existuje vyšší míra zastoupení unijních klimatických aktérů 

a zástupců občanské společnosti během procesu tvorby obchodní dohody, tak musí 

existovat i vyšší míra zastoupení klimatické politiky v té konkrétní dohodě. Tento 

předpoklad se ukázal v případě výzkumu této práce jako pravdivý. Obchodní dohoda EU-

Japonsko zapojila unijní klimatické aktéry během procesu tvorby konkrétní dohody více. 
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Přestože míra zapojení vnějších klimatických aktérů v podobě občanské společnosti byla 

u obou dohod podobná, obchodní dohoda EU-Japonsko si zároveň vysloužila vyšší 

hodnocení v klasifikaci konečné úrovně CPI v porovnání s obchodní dohodou CETA. 

Na závěr lze konstatovat, že klimatická politika není v případě obchodních dohod 

EU jednou z priorit, kterou obchodní politika EU prosazuje. K lepšímu pochopení 

klimatické politiky v obchodní politice EU by bylo zároveň zajímavé navrhnout výzkum, 

který by se zaměřil na všechny obchodní dohody a porovnal je mezi sebou. Zůstává 

otázkou, do jaké míry bude v budoucnu v rámci bilaterálních jednání klimatická politika 

adresována a jestli se Evropská unie posune k vyšší míře zastoupení klimatické politiky 

v obchodních dohodách. Toho by šlo dosáhnout například podmíněním platnosti 

obchodní dohody v případě nedostatečného přístupu k boji se změnou klimatu. S vyšší 

prioritizací klimatické politiky tak lze očekávat, že obchodní politika bude nadále 

figurovat v debatách o nástrojích, kterými EU k prosazování vlastních zájmů disponuje. 

Zatím je nicméně míra úspěšností integrace klimatické politiky do obchodní politiky EU 

poněkud vágní, navzdory čím dál tím vyšší míře transparentnosti a pokusům o vyšší 

koherenci napříč obchodní politikou EU. Evropská unie by zároveň měla dále pracovat 

na vyšší míře koherence uvnitř vlastních struktur a dostatečně komunikovat navenek 

možné dopady obchodních dohod na klima tak, aby došlo k vyššímu zapojení občanské 

společnosti a prioritizaci otázky klimatické změny. 
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Summary 
This master thesis examined the integration of climate policy in two major trade 

deals of the last decade. The main research question was concerned with overall level 

of climate policy integration in EU’s trade policy based on the examination of trade deals 

between EU and Canada (CETA) and EU-Japan (EPA). The second research question 

seeked to explain the difference between CETA and EPA. 

The analysis was carried out through the examination of official EU’s documents 

with emphasis being put on the information obtained from Sustainabillity Impact 

Assessments and Commission’s Impact Assessments. Other necessary data were 

supplemented by secondary literature and other viable resources. The main theoretical 

framework was built on general theories of policy coherence and policy coherence of 

the European union in particular. 

Overall findings indicate rather low level of climate policy integration during the 

process of making of both trade deals and in final output. When comparing CETA and 

EPA, higher level of CPI can be found in the latter. EU-Japan EPA includes the 

committment to actively fight climate change through implementation of Paris 

Agreement. Such a committment cannot be found in the text of CETA. The process 

of making of both trade deals has also seen a higher degree of CPI in EU-Japan trade 

deal, even though these differences are not exactly considerable.  
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