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Abstrakt 

 

Diplomová práca „Klimatická politika Európskej únie v rokoch 2009 – 2021“ sa 

sústreďuje na zmeny v klimatickej politike Európskej únie počas zvoleného časového obdobia 

s dôrazom na jej internú dimenziu. Od jej vzniku v minulom storočí prešla klimatická politika 

Európskej únie značnými zmenami, ktoré sú prítomné aj počas funkčného obdobia 7. a 8. 

Európskeho parlamentu. Prvá časť práce charakterizuje súčasný stav globálnej klímy 

a ozrejmuje výber témy, poukazujúc na jej aktuálnosť a akútnosť. Globálna klimatická zmena 

je totižto za bežných okolností horúcou témou súčasnej globálnej spoločnosti. A čo viac, 

vedecké štúdie dokazujú, že boj proti negatívnym dopadom klimatických zmien sa musí 

zintenzívniť, ak sa chce ľudstvo vyhnúť spôsobeniu nenávratných škôd. V kapitolách 

pomenúvame teoretický základ slúžiaci následnej analýze zmien v politikách, potvrdzujúc, 

resp. vyvracajúc zvolené hypotézy o integrácii klimatického sektora. Cieľom práce je prispieť 

do debaty o európskej integrácii analýzou zmien v klimatickej politike Európskej únie a ich 

následnému vystaveniu hypotézam, vychádzajúcich z konkrétnych teoretických prístupov, 

ako aj pripomínať závažnosť stavu globálnej klímy. 
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Abstract 

 

Master’s thesis "Climate Policy of the European Union in the years 2009 - 2021" 

focuses on changes in the climate policy of the European Union in the selected time period 

with emphasis on its internal dimension. Since its inception in the previous century, the 

European Union's climate policy has undergone significant changes, which remain present 

during the term of office of the 7th and 8th European Parliaments. The first part of the thesis 

adresses current state of the global climate and clarifies the choice of topic, points to its 

topicality and urgency. Global climate change is indeed an essential issue in today's global 

society. In addition, scientific studies show that if humanity is to avoid irreversible damage, 

the fight against the negative effects of climate change must be stepped up. In the following 

chapters we name the theoretical basis for the subsequent analysis of policy changes, 

confirming or refuting selected hypotheses about the integration of the climate sector. The 

aim of this work is to contribute to the debate on European integration by analysing changes 

in the European Union's climate policy and their subsequent exposure to hypotheses based on 

specific theoretical approaches, as well as a reminder of the seriousness of the global climate 

state. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

BREXIT                       Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie 

CCS                              Smernica o geologickom ukladaní oxidu uhličitého 

EHS                              Európske hospodárske spoločenstvo 

ES                                 Európske spoločenstvo 

ESD                              Rozhodnutie o spoločnom úsilí 

ESVČ                           Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

ETS                              Systém obchodovania s emisiami 

EÚ                                Európska únia 

IPCC                            Medzinárodný panel o zmene klímy 

OSN                             Organizácia spojených národov 

USA                             Spojené štáty americké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úvod 

 

Klimatická politika Európskej únie prešla mnohými zmenami. Od prvých iniciatív v tomto 

sektore uplynulo zhruba 50 rokov, no najturbulentnejší vývoj klimatickej politiky prišiel až s 

prelomom tisícročí. Hlavný rozdiel medzi dneškom a 70. rokmi spočíva v tom, že klimatická 

politika Európskej únie už nepredstavuje len prostý súčet klimatických politík jej členských 

štátov, keďže sa politické nástroje boja s klimatickou zmenou tvoria už aj na úrovni Európskej 

únie ako celku. Za takmer polstoročie sa EÚ dostala do čela boja proti klimatickej zmene. 

V posledných rokoch však počuť hlasy hovoriace o konci klimatickej dominancie tejto 

nadnárodnej organizácie. 

Táto práca je však zameraná primárne na vnútornú dimenziu klimatickej politiky 

Európskej únie a to v časovom horizonte približne posledných 15 rokov. Počas tohto obdobia 

došlo k mnohým zmenám v rámci boja s negatívnymi dopadmi klimatických zmien. Za 

takmer dve dekády totižto došlo k udalostiam, ktoré mali značný vplyv na tvorbu 

a implementáciu klimatických politík, či už to bolo v globálnom merítku, napríklad globálna 

finančná kríza, alebo v regionálnom, ako Brexit. Hlavným cieľom práce je dospieť k záverom 

vo veci tvorby nástrojov zameraných na boj s klimatickou zmenou a teda odpovedať na 

otázku, koho záujmy a aktivity reflektuje vývoj klimatickej politiky Európskej únie. 

Diplomová práca je členená do piatich kapitol. Prvá kapitola slúži predovšetkým ako úvod 

do témy, objasňuje akútnosť a aktuálnosť negatívnych dopadov klimatických zmien na 

globálnu spoločnosť a pokračuje vývojom politiky v klimatickom sektore EÚ do roku 2009. 

Druhá kapitola slúži ako teoretický základ pre neskoršiu analýzu. Predstavuje dva 

teoretické prístupy skúmania európskej integrácie formulujúc dve hypotézy slúžiace 

k potvrdeniu, resp. vyvráteniu našich predpokladov. Prvou z teórií je medzivládne liberálny 

prístup vyzdvihujúci záujmy a moci členských štátov vo vzťahu k participácii na tvorbe 

politiky. Inštitucionalizmus racionálnej voľby predstavuje opačný prístup vo vzťahu k tvorbe 

nových nástrojov a prominentnú úlohu v tomto procese pripisuje nadnárodným inštitúciám, 

v našom prípade predovšetkým Európskej komisii. 

Tretia a štvrtá kapitola práce pojednávajú o samotnom vývoji klimatickej politiky EÚ, 

počnúc vyjednávaniami o klimatických cieľoch na rok 2020 s prvkami analýzy, ktorá 

pokračuje v poslednej, piatej kapitole. 

V závere sumarizujeme zistené poznatky a vystavujeme ich skúške v podobe stanovených 

hypotéz, konštatujeme ich potvrdenie, resp. vyvrátenie.
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V práci operujeme s využitím analyticko-syntetickej, logicko-historickej a komparatívnej 

metódy. 
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1. Globálna klimatická zmena a vývoj klimatickej politiky Európskej únie 

do roku 2009 

 

Európska únia sa stala popredným hráčom v medzinárodnej snahe o zmierňovanie 

zmien podnebia. Transformácia, ku ktorej došlo v jej politikách a inštitúciách, výrazne 

ovplyvnila politiku v oblasti zmeny podnebia na medzinárodnej úrovni ako aj v rámci jej 

dvadsiatich siedmich členských štátov. Skúmanie roly Európskej únie vo vzťahu k politike v 

oblasti klimatických zmien nie je ľahká úloha. Obe prešli v posledných desaťročiach radou 

zmien. Ako naznačujú autori v dostupnej literatúre, obavy z rizík, ktoré predstavuje 

klimatická zmena, sa v Únii datujú zhruba štyridsať rokov dozadu. Rozlišujú niekoľko 

hlavných fáz vývoja politiky, počnúc 80. rokmi, v čase, keď sa objavili počiatočné obavy 

vyvolané novými vedeckými objavmi. Niektoré zdroje však uvádzajú ako začiatok snáh 

Európskej únie v oblasti klimatickej politiky deväťdesiate roky. Každopádne, odvtedy sa však 

samotná EÚ transformovala, a to zo skupiny deviatich národov na jeden, ktorý v súčasnosti 

zahŕňa dvadsaťsedem členských štátov. 

V posledných rokoch sa globálna klimatická zmena transformovala z marginálnej 

politickej otázky na tému, ktorá má - podľa uhla pohľadu - potenciálne transformačné a/alebo 

kalamitné následky pre azda všetky oblasti politiky a verejného života. Zmena jej politického 

postavenia bola vskutku rýchla, ale aj významná (Jordan, et. al., 2010). Takže keď sa svetová 

ekonomika dostala koncom prvého desaťročia nového milénia do hlbokej recesie, zmena 

klímy zostala popri hospodárskom raste, zamestnanosti a kriminalite kľúčovou politickou 

otázkou vo väčšine vyspelých priemyselných štátov. V rámci tejto politickej transformácie 

vstúpili do diskusie noví aktéri. Zatiaľ čo predtým sa zmenou podnebia zaoberali hlavne 

ministerstvá životného prostredia a s nimi súvisiace politické siete, v súčasnosti trvalo 

priťahuje pozornosť hlavných politických predstaviteľov krajín: predsedov vlád, prezidentov 

a ich vnútorných kabinetov (Levy, 1995).  Od roku 2005 boli zmeny podnebia stálym bodom 

všetkých samitov skupiny G7 (resp. G8) a pravidelne sa o nich diskutovalo na zasadnutiach 

Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a na nespočetných zasadaniach 

Európskej rady, na ktorých sa zúčastňujú hlavy štátov Európskej únie. Otázka globálnej 

klimatickej zmeny sa skrátka dostala do politického mainstreamu.  

Je ale téma globálnej klimatickej zmeny natoľko vážna, aby si takpovediac “zaslúžila“ 

svoje miesto takto vysoko v rebríčku priorít Európskej únie? 
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1.1.  Globálna klimatická zmena 

 

Globálna klimatická zmena je fakticky nespochybniteľne vážnou témou. Termíny 

klíma (resp. podnebie) a počasie bývajú často zamieňané. Počasie označuje samotné správanie 

oceánov a atmosféry počas krátkeho vybraného obdobia. Termín počasie zahŕňa teplotu, 

zrážky, veternosť, búrky a podobné (Oppenheimer, Antilla-Hughes, 2016). T. j. fenomény, 

ktorých svedkami môžeme byť každý deň, týždeň, mesiac či rok. Podnebie, na druhej strane, 

odkazuje na priebeh počasia počas dlhších časových úsekov, ako sú desaťročia, zo štatistickej 

perspektívy (skúma ročnú priemernú teplotu alebo priemernú dennú maximálnu teplotu, 

spriemerovanú pre daný geografický región). Pojmom klimatická zmena teda označujeme 

zvyšovanie priemernej globálnej teploty, spolu so všetkými spôsobmi akými toto zvyšovanie 

ovplyvňuje vlastnosti podnebia a počasia. 

Pre porozumenie, ako veľmi zmení ľudská produkcia emisií skleníkových plynov 

klímu na našej planéte v časovom horizonte budúcich storočí, je potrebné nazerať na túto 

problematiku zo širokej perspektívy, takže o klimatickej zmene sa diskutuje predovšetkým 

ako o globálnej otázke. V súčasnosti ľudstvo oplýva nespochybniteľnou evidenciou, že 

ľudská produkcia skleníkových plynov už začala meniť klímu a bude v tom pokračovať, 

pokiaľ ľudstvo produkciu emisií výrazne nezníži (Levy, 1995). Preto sa táto klimatická zmena 

nazýva antropogénnou, t. j. ovplyvnenou človekom. Ba čo viac, dostatok evidencie naznačuje, 

že čoskoro môžeme byť svedkami takých zmien počasia a klímy, ktoré budú spadať mimo 

rámec ľudskej skúsenosti. Predpokladá sa, že tieto zmeny budú mať celosvetové dopady, 

v niektorých prípadoch zahŕňajúce destabilizáciu či dokonca deštrukciu ekologických 

a sociálnych systémov, ak sa emisie nezačnú drasticky znižovať. Cena za nečinnosť bude 

v tomto prípade vysoká. Z perspektívy rizikového manažmentu znamená pravdepodobnosť 

extrémne negatívnych následkov, že klimatická zmena má mnoho spoločného s ostatnými 

globálnymi hrozbami, ako napríklad konflikt medzi nukleárnymi veľmocami, kde je potenciál 

neželaných a nezvrátiteľných dopadov vysoký, no pomerne ťažko presne odhadnuteľný 

(Oppenheimer, Antilla-Hughes, 2016). 

Hladina mora stúpla od roku 1900 približne o 10–20 cm. Väčšina nepolárnych 

ľadovcov je na ústupe a rozsah a hrúbka arktického morského ľadu počas leta klesá (Shukla, 

2019). Prvé globálne hodnotenie poklesu množstva ornej pôdy, založené na štúdiách stoviek 

odborníkov odhalilo, že bolo znehodnotených 38%, čo predstavuje takmer 1,4 miliardy akrov 

v súčasnosti využívanej poľnohospodárskej pôdy. Toto sú náznaky sveta za prekmitnutím, 

v ktorom už čerpáme svetové zdroje rýchlejšie, ako je možné ich obnovovať a uvoľňujeme 
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odpady a znečisťujúce škodlivé látky rýchlejšie, ako ich dokáže Zem absorbovať alebo sama 

zneškodňovať. Toto počínanie nás vedie ku globálnemu environmentálnemu ako aj 

ekonomickému kolapsu. Stále tu však môže byť čas na riešenie týchto problémov a 

zmiernenie ich dopadov. Avšak nedá sa povedať, že sme ešte neboli varovaní. Pred viac ako 

30 rokmi sa stala kniha The Limits to Growth medzinárodnou senzáciou. Na objednávku 

Rímskeho klubu, medzinárodnej skupiny podnikateľov, štátnikov a vedcov, The Limits to 

Growth bola vytvorená tímom odborníkov z USA a niekoľkých ďalších krajín (Meadows, 

2004). Kniha pomocou teórie systémovej dynamiky a počítačového modelu s názvom World3 

predstavila a analyzovala 12 scenárov, ktoré ukázali rôzne možné modely, ako aj 

environmentálne dopady na svetový vývoj v rozmedzí rokov 1900 až 2100. 

V novšej štúdii Limits to Growth: The 30-Year Update priniesli autori komplexnú 

aktualizáciu pôvodného diela z roku 1972. Dospeli v nej k záveru, že ľudstvo sa nachádza 

v pomyselnom bode spomínaného prekmitnutia (Meadows, 2004). Aj napriek tomu, že v 

posledných tridsiatich rokoch sme boli svedkami určitého pokroku, vrátane nových 

technológií, nových inštitúcií a nového povedomia o problémoch životného prostredia, autori 

sú oveľa viac pesimistickí ako v roku 1972. Prišli k názoru, že ľudstvo premárnilo príležitosť 

napraviť súčasné smerovanie v priebehu posledných tridsiatich rokov, a pokiaľ sa má svet 

vyhnúť vážnym následkom prekmitnutia v 21. storočí, musí sa toho ešte veľa zmeniť. 

Schaik, Levy, Mathews, ako aj Rodal pomenúvajú hlavné hybné sily klimatickej 

bezpečnosti v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny (Levy, 1995). Rozlišujú dva druhy 

dopadov. V oboch prípadoch sa z hnacích síl stávajú bezpečnostné riziká, pokiaľ ich štáty, 

resp. vlády nedokážu primerane riešiť. Medzi najvýznamnejšie dopady prvého rádu zaraďujú 

rastúce teploty, stúpajúcu hladinu svetového oceánu a extrémne poveternostné javy. Nárast 

teplôt urýchľuje topenie ľadu v Arktíde a Antarktíde, čo prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu 

hladiny morí (Schaik, 2020). Zároveň urýchľuje topenie ľadovcov a urýchľuje topenie 

permafrostu, najmä v Rusku. Klimatická zmena navyše mení tempo, načasovanie a množstvo 

napadaného snehu a jeho následného topenia vo vyšších nadmorských výškach. 

Zvyšovanie teplôt má za následok tiež vyššiu rýchlosť odparovania a rýchlejšiu 

dezertifikáciu a degradáciu pôdy. Taktiež spôsobuje častejšie a dlhšie trvajúce suchá a vlny 

horúčav, ako napríklad na Blízkom východe koncom minulého desaťročia (Shukla, 2019). 

Dôsledkom je globálny pokles dostupnosti vody a poľnohospodárskej výroby, napríklad na 

Blízkom východe, v južnej Európe alebo v Ázii. Rôzne militantné skupiny v niekoľkých 

suchých oblastiach, vrátane Afganistanu, Iraku a Mali, už v minulosti využívali tieseň 
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o prírodné zdroje na zaistenie podpory, či nábor nových bojovníkov. Suchá a vysoké teploty 

tiež môžu narúšať operačnú schopnosť vojenských misií. 

Vysoké teploty môžu byť priamou príčinou toho, že rozľahlé oblasti Zeme sa stanú 

neobývateľnými (Leahy, 2017). To je prípad, keď teploty presiahnu viac ako 50 °C, najmä v 

severnej Indii, Bangladéši a južnom Pakistane - regióne s celkovým počtom obyvateľov 1,5 

miliardy ľudí. 

Zvyšovanie teplôt a častejšie suchá taktiež vedú k nárastu lesných požiarov. To sa 

priamo týka aj niekoľkých európskych krajín vrátane Škandinávie a Nemecka, no takisto aj 

Austrálie, Kanady a Ruska (Schaik, 2020). Austrália zažila v rokoch 2019 a 2020 extrémne 

požiare, ktoré si vyžiadali mnoho ľudských a zvieracích obetí  a spôsobili obrovské škody na 

majetku. Požiare sa vyskytli aj v oblasti Škandinávie, v Rusku a sú považované za riziko aj v 

Nemecku. Vo februári 2019 zasiahli Kanadu ľadové búrky, ktoré vyústili do výpadkov 

elektriny a následných povodní spôsobených topením ľadu. Bola povolaná armáda, aby 

obnovila dodávky elektriny v odľahlejších oblastiach a zachránila tak ľudí pred nebezpečne 

nízkymi teplotami v ich domovoch. 

Stúpanie hladiny svetového oceánu priamo ohrozuje existenciu nízko položených 

malých ostrovných štátov, ako aj vojenských základní, napríklad v Indickom alebo Tichom 

oceáne (Schaik, 2018). Stúpajúce hladiny morí podnecujú eróziu pobreží a ohrozujú nízko 

položené oblasti za hrádzami. Krajiny s oblasťami, ktoré sú dnes len pár metrov nad alebo 

dokonca už pod úrovňou mora, ako napríklad Holandsko, musia zintenzívniť budovanie a 

spravovanie hrádzí, aby tak chránili pozemky a kľúčovú infraštruktúru pred povodňami. 

Stúpajúce hladiny morí navyše napomáhajú prieniku slanej vody, čo má za následok 

znehodnocovanie ornej pôdy a vznik polo-slaných, tzv. brakických vôd (von Lossow, 2018). 

Neopomenuteľným faktom je, že niektoré z najdôležitejších rezervoárov pitnej vody na svete 

sa nachádzajú v pobrežných oblastiach. Napríklad v Gaze sa voda takéhoto rezervoára takmer 

stala nevhodnou na pitie, pretože hladina podzemnej vody v danej oblasti klesla pod hladinu 

mora. Je však potrebné dodať, že v tomto prípade najmä kvôli nadmernému čerpaniu. V 

oblasti Shatt al-Arab na juhu Iraku sa  slaná voda dostala proti prúdu až do vzdialenosti 65 km 

vo vnútrozemí, kde znehodnotila veľké množstvo pôdy (Leahy, 2017). Voda v riekach navyše 

nemusí byť schopná doprúdiť do vyššie položených morí, čo zvyšuje riziko záplav. V každom 

prípade, rieky spôsobujú záplavy čoraz častejšie a to zásluhou silných lejakov a rýchlejšieho 

topenia ľadovcov. Zvyšujúci sa počet povodní je už možné pozorovať aj v niekoľkých 

európskych krajinách. 
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Tretím významným dopadom prvého rádu sú extrémne poveternostné javy, ako 

napríklad prívalové dažde a povodne, vlny horúčav a suchá, či taktiež cyklóny a hurikány 

(Schaik, 2020). V súvislosti s globálnou klimatickou zmenou sa vyskytujú častejšie, predlžujú 

alebo zintenzívňujú. V mnohých prípadoch sú humanitárne katastrofy výsledkom obrovských 

hospodárskych škôd, dramatického počtu úmrtí a žiadostí o vojenskú pomoc. Prominentnými 

príkladmi sú hurikány Katrina a Irma. Taktiež aj povodne v Pakistane, suchá na Blízkom 

východe a vo východnej Afrike zhruba jednu dekádu späť. 

V mnohých oblastiach udrelo viacero dopadov prvého rádu súčasne, navzájom 

posilňujúc a zintenzívňujúc svoje účinky (Schaik, 2020). Napríklad roztápanie ľadovcov, 

rýchlejšie topenie snehu a častejšie silné lejaky prispievajú k častejším záplavám, pretože 

ľadovcové jazerá a riečne systémy nedokážu odvádzať také obrovské množstvá vody. Ďalšími 

príkladmi sú rastúce teploty a hladina svetového oceánu, dlhotrvajúce suchá a vlny horúčav s 

rekordnými teplotami okolo 50°C, dezertifikácia a častejšie prašné búrky. Tieto javy sa 

navzájom posilňujú a exponenciálne prehlbujú nedostatok vody (Kohler et al., 2019). 

Očakáva sa, že počet lesných požiarov, ktoré poškodzujú pôdu a znižujú jej priepustnosť 

vody, bude stúpať, keďže sa svet stáva čoraz teplejším a suchším. Problém s vodou je už teraz 

príčinou rôznych konfliktov. Dôležitú úlohu zohráva napríklad v Keni a Mali, kde dochádza 

k násilným stretom medzi farmármi a kočovnými pastiermi o stále viac a viac vzácnu úrodnú 

pôdu. 

Dopady klimatickej zmeny prvého rádu súvisiace s teplom čoraz viac ovplyvňujú aj 

európske štáty (Európska komisia, 2020). Vlny horúčav, lesné požiare a suchá častejšie sužujú 

južnú a strednú Európu. Stredomorská oblasť je čoraz suchšia, čím sa stáva zraniteľnejšou 

voči suchám a požiarom. Naopak severná Európa sa stáva výrazne vlhkejšou. Zimné povodne 

už nie sú výnimkou a mestské oblasti sú vystavované vlnám horúčav, povodniam alebo 

stúpajúcej hladine mora. 

Väčšina faktorov ovplyvňujúcich klimatické zmeny má priame a nepriame účinky na 

ekologické, sociálne, ekonomické aj politické systémy (Schaik, 2020). V rámci dopadov 

druhého rádu pôsobí globálna klimatická zmena ako multiplikátor hrozieb, zosilňovaním 

kritických situácií vo vnútri týchto systémov, ako napríklad migrácie, čím negatívne 

ovplyvňuje stabilitu a bezpečnosť. Najvýraznejšie je to degradácia prírodných zdrojov, ako sú 

voda a pôda, čo zvyšuje konkurenciu, vyvoláva a predlžuje konflikty. 

Klimatické zmeny zvyšujú tlak na sociálno-ekonomické podmienky, ktoré sú 

sužované rastom populácie, migráciou a urbanizáciou (T. von Lossow, 2018). S rastom 
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populácie prichádza aj rastúca spotreba vody a jedla, klimatická zmena však znižuje ich 

dostupnosť. 

Globálne zmeny klímy môžu pôsobiť ako hybný faktor migrácie, ak sa zhorší 

živobytie ľudí a niektoré oblasti sa stanú neobývateľnými (Kohler et al., 2019). 

V akademickej obci prebiehajú diskusie o tom, či klimatická zmena, sucho a ním 

zintenzívnená migrácia farmárov zo severnej Sýrie na konci prvej dekády 20. storočia mohli 

byť priamymi spúšťačmi povstaní a nasledujúcej občianskej vojny v Sýrii. Avšak je 

nepochybným faktom, že klimatické faktory zohrali významnú rolu, keď sa farmári rozhodli 

spomínané územie opustiť. Vojna v Sýrii vyhnala z krajiny veľký počet obyvateľov – 

migrantov, hľadajúcich bezpečnosť na starom kontinente (Shukla, 2019). Aj keď je 

problematické pripisovať očakávaný nárast počtu migrantov prichádzajúcich do Európy 

zmene podnebia, existujú náznaky, že globálna klimatická zmena je jednou z motivácií, ktoré 

zohrávajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní ľudí o migrácii. 

Činnosť ľudstva teda bezpochyby v značnej miere podnecuje globálne klimatické 

zmeny. Bohužiaľ aj v dnešnej dobe, kedy sú overené a spoľahlivé informácie a fakty každému 

ľahko prístupné sa nájdu jedinci spochybňujúci ich pravosť. Považujem preto za nevyhnutné 

poukazovať na spomínané dôkazy a podnecovať diskusiu o politikách životného prostredia a 

riešeniach znižovania negatívnych dopadov človeka, založenú na vedeckých poznatkoch. 

 

 

1.2. Vývoj klimatickej politiky Európskej únie do roku 2009 

 

Politika Európskej únie v oblasti klímy sa kreuje už viac než štyridsať rokov. Na konci 

70. rokov to bol len jeden z menej významných aspektov výskumnej politiky. Cieľom bolo 

v tom čase najmä skúmanie základných vedeckých faktov a problémov spojených so zmenou 

klímy, než sa podrobnejšie venovať otázkam spojeným s jej kontrolou a riadením. Až 

o takmer dekádu neskôr sa začala Komisia zaoberať otázkami klimatickej zmeny. Aj keď 

začali byť politiky v klimatickej oblasti zavádzané (najmä na úrovni členských štátov), ich 

hlavná motivácia pramenila v tomto období predovšetkým z environmentálnych a 

energetických aspektov, nie zo zmeny klímy. Jedinou ďalšou inštitúciou, ktorá prejavila 

záujem o túto oblasť bol Európsky parlament. Ten bol však zároveň príliš slabý na to, aby 

dokázal viac ako len ponúknuť stanovisko. O existencii viacúrovňového charakteru 

klimatickej politiky v rámci Európskeho spoločenstva sa v tomto čase ešte hovoriť nedá 

(Jordan et. al, 2012). 
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Po roku 1988 sa táto počiatočná fáza začala transformovať v takú, ktorá bola svedkom 

rozhodnejšej politickej iniciatívy, a v ktorej opäť zohrávali hlavnú rolu členské štáty. V Rade 

Európskej únie vzrástla túžba po spoločnom postupe v oblasti snáh o zníženie emisií, najmä 

zo strany ekologickejších Európanov ako Dánov, Holanďanov a Nemcov (Skjærseth, 1994). 

Aj keď Európske spoločenstvo zohralo významnú úlohu v procese prijímania Rámcového 

dohovoru o zmene klímy z roku 1992, jeho vlastné politické kroky zostali do značnej miery 

symbolické.  Stabilizačný cieľ, ktorý môžeme nazvať aj ako “1990 do roku 2000“ bol 

dosiahnuteľný prostredníctvom už existujúcich záväzkov na úrovni členských štátov, 

v dôsledku čoho neboli potrebné celoeurópsky koordinované politiky ani dohadovanie o 

zdieľaní bremena. Politická nálada sa začala meniť, uprednostňovalo sa rozšírenie kontroly na 

národnej úrovni a vyšší hospodársky rast a Komisii nezostávalo iné než sledovať, ako Rada 

od roku 1992 systematicky odmietala jej návrhy v oblasti klimatickej ochrany. Rada 

zablokovala návrh zavedenia celoeurópskej uhlíkovej, resp. energetickej dane z roku 1991. 

Základy viacúrovňového charakteru klimatickej politiky sú opäť svedkom pomalého a 

postupného spôsobu, akým sa v tomto období hromadia politiky na úrovni Spoločenstva. 

To, že rôzne časti EÚ boli schopné vyvolať nejaké nadšenie pre rokovania po 

Rámcovom dohovore o zmene klímy bolo do veľkej miery podmienené skutočnosťou, že 

emisie skleníkových plynov sa v porovnaní s úrovňami z roku 1990 znižovali, aj keď z 

celkom iných dôvodov ako sa mohlo zdať (Jordan et. al., 2012). Tieto trendy umožnili 

Spoločenstvu zostať jednotným v časovom horizonte dlhodobých cieľov. Koncom roku 1997 

podpísala Únia Kjótsky protokol ako jeden blok. To bol do istej miery pokus o zakrytie 

značných vnútorných nezhôd v názoroch na mnohé detaily. Čo je však zásadné pre kontext 

našej práce, členské štáty ešte stále operovali na základe svojich vlastných vnútroštátnych 

cieľov a politík. Viacúrovňový charakter klimatickej politiky tak aj v tomto prípade absentuje. 

Zmena politického statusu quo však musela prísť, keďže bolo potrebné naplniť novo 

prijaté kjótske ciele EÚ (Skjærseth, 1994). V rámci balíka opatrení na riešenie stúpajúcich 

emisií dopravného sektoru sa s výrobcami automobilov podarilo zjednať niekoľko 

dobrovoľných dohôd. Boli prijaté aj ďalšie nové politiky na úrovni únie, no často v 

oblastiach, kde bolo zníženie emisií skleníkových plynov druhoradým cieľom alebo len tzv. 

vedľajším prínosom. EÚ sa sústredila primárne na schvaľovanie technických noriem 

vzťahujúcich sa na výrobky, ako sú práčky a kotly. Inými slovami, dá sa hovoriť o stabilnom 

trende smerujúcemu k viacúrovňovému charakteru. Nemožno ho však označiť za činiteľa 

významných inovácií politík, ktoré sa významne odchyľovali od vtedajšieho stavu. 



18 

 

Komisia však na fóre známom ako Európsky program pre zmenu klímy otvorila 

diskusie so širokou škálou zainteresovaných strán o inovatívnych možnostiach (van Asselt, 

2010). Ukázal sa ako účinný “inkubátor“ pre mnoho legislatívnych návrhov, ktoré sa objavili 

v aktívnejšom a dynamickejšom období Medzivládneho panelu o zmene klímy pri a tvorbe 

politiky EÚ a ktoré v konečnom dôsledku podporili prudký nárast verejného záujmu a reakcie 

politikov na národnej úrovni. Dôležitou črtou politiky v tomto období bola zmena postoja 

Únie v otázke obchodovania s emisiami. To bolo čiastočne spôsobené vnímanou potrebou 

zachrániť Kjótsky protokol po stiahnutí sa zo strany Spojených štátov v roku 2001 a čiastočne 

aj aktivitami Komisie, ktorá sa usilovne snažila o rozšírenie súboru nástrojov EÚ o trhové 

nástroje. 

Transformácia bola v tomto období nezvyčajná, keďže sa odohrávala na pozadí 

najväčšieho rozšírenia Európskej únie v roku 2004, keď bolo prijatých desať nových a 

relatívne chudobných členských štátov zo strednej a východnej Európy, a opätovného 

zamerania sa na hospodársku obnovu, čo bolo pevne zakotvené v Lisabonskej stratégii z roku 

2000. Náskok v oblasti zmeny klímy zodpovedal geopolitickej stratégii únie, formalizovanej v 

Maastrichtskej zmluve z roku 1993, kde sa hovorí o rozvoji spoločnej zahraničnej politiky na 

globálne premietnutie jej normatívnej sily (Benson, Jordan, 2008). To umožňovalo politikom 

v EÚ odlíšiť ich pozíciu od unilaterálnej pozície prijatej administratívou G. W. Busha. Vo 

všetkých týchto aspektoch sa klimatická politika začala javiť ako užitočné politické 

zdôvodnenie presadzovania hlbšej európskej integrácie. Predovšetkým po neúspechu plánu 

jednotnej európskej ústavy v roku 2005. 

Tak začala klimatická politika EÚ po dvadsiatich rokoch pomalého rastu postupne 

nadobúdať viacúrovňový charakter (van Asselt, 2010). Po roku 2005 sa Európska únia 

zamerala najmä na plnenie Kjótskeho protokolu, rozvoj vnútorných politík na obdobie po 

roku 2012 a prípravu predpokladov na dosiahnutie nástupníckej dohody. Kľúčovým aspektom 

vývoja vnútornej politiky v tomto období bolo prijatie spomínaného klimaticko-energetického 

balíka. Táto vysoko komplexná kombinácia politík si kládla za cieľ zníženie emisií o 20% a 

zvýšenie podielu obnoviteľnej energie na 20% už v roku 2020. 

Keď však európski lídri zintenzívnili svoje rétorické odhodlanie v oblasti klímy, začali 

sa objavovať politické limity neustáleho posilňovania v zmysle viacúrovňového riadenia. Ako 

príklad môže slúžiť začiatok globálnej finančnej krízy v roku 2007, kedy boli potrebné 

rozsiahle ústupky, napríklad na zaistenie podpory chudobnejších členských štátov. Pred 

prijatím Kodanskej dohody presadzovali zanietenejšie štáty až 30 percentný cieľ spojený s 

ponukami rýchlej finančnej pomoci, čoho cieľom bolo vzbudenie podpory zo strany ostatných 
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členov. Menej vyspelé štáty však zaujali opatrnejší postoj (Haug, Berkhout, 2010). 

Konferenciu o zmene klímy v Kodani v roku 2009 možno vnímať ako politický medzník 

Európskej únie v ochote a schopnosti prijímať čoraz silnejšie a inovatívnejšie politiky 

v oblasti ochrany klímy spojené s 30% znížením emisií. 

Klimatická politika Európskej únie predstavovala dlho iba čosi ako prázdnu škrupinu, 

zopár spoločných cieľov podložených zmesou vnútroštátnych politík (EEA, 2009). Avšak 

približne od roku 2000 sa veci začali pomerne rýchlo meniť. Vtedy sa už dá hovoriť o 

viacúrovňovom charaktere politiky a posilňovaní. V roku 2008 Európska environmentálna 

agentúra odhadovala, že približne 80 percent politík a opatrení v oblasti ochrany klímy 

implementovaných na národnej úrovni bolo zavedených ako reakcia na celoeurópske politiky 

alebo nimi boli podnietené. 

Pred rokom 2000 teda nedošlo k postupnému a neúprosnému pokroku smerom k čoraz 

viac inkluzívnym a silnejším politikám na úrovni únie (Majone, 1994). Politika EÚ v oblasti 

zmeny klímy je tiež oveľa pestrejšia ako by sa mohlo zdať. Je rôznorodá v zmysle, že do 

veľkej miery je odkázaná na malú podskupinu typov nástrojov politiky. Na európskej úrovni 

dozaista nedošlo k ustálenej akumulácii, resp. posilneniu všetkých typov. Pokiaľ sa bavíme o 

počte nástrojov používaných podľa typu, tak Európska únia jednoznačne zostáva regulačným 

mechanizmom. 

Aj obchodovanie s emisiami, jeden z jednotných trhových nástrojov, ktoré v 

súčasnosti zahŕňa viac ako 50% celkových emisií oxidu uhličitého v Európskej únii, obsahuje 

hierarchické prvky (Weale et al., 2000). Väčšina regulačných nástrojov EÚ navyše upravuje 

relatívne malú podskupinu aktivít, napríklad obchod s produktmi ako sú automobily či biela 

technika. Dobrovoľné dohody zostávajú z mnohých príčin využívané pomerne zriedkavo, 

zatiaľ čo jediný pokus Komisie o prijatie dane na celoeurópskej úrovni stroskotal na 

jednohlasnom odpore. Takže liberálny spôsob riadenia sa ocitá v paradoxnej situácii, keď sa 

musí do veľkej miery spoľahnúť na nie až tak liberálny nástroj regulácie. 

Pokusov o lokalizáciu a využitie synergie medzi politikami zmierňovania a adaptácie 

je stále žalostne málo, národnú úroveň nevynímajúc (Jordan et. al., 2012). Celkovo sa zdá, že 

jestvuje len veľmi malá nádej na posilnenie politiky adaptácie vo viacúrovňovom kontexte. 

Zmluva o Európskej únii ani Zmluva o fungovaní Európskej únie sa nevenujú politike 

v oblasti klímy, aj keď upravujú také politiky EÚ, ako je spoločná poľnohospodárska politika, 

spoločná dopravná politika, politika hospodárskej súťaže, energetická politika alebo politika 

ochrany životného prostredia (Stangl, 2015). Na druhej strane, sekundárne právne predpisy 

Únie však nenechávajú žiadne pochybnosti o tom, že Európska únia de facto implementuje 
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svoju politiku v oblasti klímy. Stangl navrhol definíciu klimatickej politiky EÚ, ktorá 

predstavuje súbor koordinovaných aktivít európskych inštitúcií zameraných na riešenie 

klimatickej zmeny, najmä prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov a 

zmierňovania dopadov klimatických zmien, najmä prostredníctvom adaptácie na tieto zmeny. 

Zmluva o fungovaní Európskej únie v prvom odstavci článku číslo 191 ustanovuje, že 

“politika Únie v oblasti životného prostredia prispeje k plneniu týchto cieľov: zachovanie, 

ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ochrana ľudského zdravia, obozretné a 

racionálne využívanie prírodných zdrojov, podpora opatrení zameraných na riešenie 

regionálnych alebo svetových problémov životného prostredia na medzinárodnej úrovni, a 

najmä boj proti klimatickej zmene.“ (Zmluva o fungovaní Európskej únie, 2012) 

Zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie teda vyplýva, že globálna klimatická zmena je 

environmentálnym problémom a že boj proti nej je jedným z cieľov politiky EÚ v oblasti 

životného prostredia (Stoczkiewicz, 2018). Vzhľadom na to, že cieľom EÚ je podpora boja 

proti klimatickej zmene na medzinárodnej úrovni, samotný boj proti zmene podnebia je 

cieľom EÚ. 

Na konci 70. rokov sa zmena klímy začala objavovať na agende Európskej únie ako 

jedna z domén výskumu. Prvé kroky k politickej iniciatíve v klimatickej oblasti však boli 

podniknuté až o dekádu neskôr, po uznesení Európskeho parlamentu, oznámení Európskej 

komisie a záveroch Európskej rady, požadujúcich stabilizáciu emisií na úroveň z roku 1990 

najneskôr do roku 2000 (Delreux, Ohler, 2019). Ako konkrétne by sa mal tento cieľ dosiahnuť 

však bližšie určené nebolo. V 90. rokoch bolo na úrovni EÚ prijatých viacero regulačných 

nástrojov. Komisia tiež predložila návrh zavedenia uhlíkovej dane. Tento pokus však zlyhal z 

dôvodu silného nesúhlasu viacerých členských krajín a podmienky jednohlasnosti pri 

prijímaní daňových politík únie. Na medzinárodnej úrovni hrala EÚ vedúcu úlohu pri 

rokovaniach o Kjótskom protokole, kedy požadovala obmedzenia, ktorých účinkom malo byť 

výrazné zníženie emisií skleníkových plynov. Táto globálna ambícia však nestála na rovnako 

ambicióznych základoch v podobe vnútorných politík v oblasti klímy. Hlavným významom 

týchto prvých politických iniciatív totižto bolo zaradenie klimatickej zmeny do európskej 

agendy. 

Táto dynamika sa začiatkom 20. rokov minulého storočia od základov zmenila. Únia 

si uvedomovala potrebu zachrániť Kjótsky protokol po tom, ako ho USA neratifikovali 

(Oberthur, Roche Kelly 2008). Pokrok v oblasti vnútorných klimatických politík globálne bol 

teda primárne inšpirovaný vývojom medzinárodnej dynamiky, o ktorú sa vo veľkej miere 

zaslúžila EÚ. Necelý rok po konferencii o protokole bola prijatá takzvaná Dohoda o zdieľaní 
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bremena, ktorá stanovila, ako by sa ktoré členské štáty mali usilovať o implementáciu 

spoločných snáh o zníženie emisií stanovených v protokole. Okrem načrtnutia úzkeho vzťahu 

medzinárodnej dynamiky a vývoja vnútornej politiky dohoda z roku 1998 tiež dokazuje, že 

národné politiky prijaté členskými štátmi v rámci koordinovaných opatrení na úrovni 

Európskej únie sú nevyhnutnou súčasťou klimatickej politiky EÚ. 

Klimatická politika Európskej únie má korene v medzinárodnej politike v oblasti 

ochrany klímy, najmä v Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy z roku 1992 a predstavuje 

prínos EÚ k implementácii cieľov tohto dohovoru (Oerthür, Pallemaerts, 2010). História 

medzinárodnej klimatickej politiky a európskej klimatickej politiky potvrdzuje, že tieto 

politiky sa vyvíjali súbežne a jedna druhú podnecovali a podporovali. Smerom von sa 

Európska únia od začiatku 90. rokov zasadzuje za ambiciózne a právne záväzné 

medzinárodné dohody. Vývoj v tvorbe klimatickej politiky na európskej úrovni je vzájomne 

prepojený s vývojom na medzinárodnej úrovni. Vnútorná politika býva často ovplyvňovaná 

dynamikou na medzinárodnej scéne a úlohu EÚ v globálnych rokovaniach o klimatickej 

zmene nemožno úplne uchopiť bez zohľadnenia vnútorných politík a politickej dynamiky. 

V tomto kontexte sa vnútorná a vonkajšia politika únie v oblasti ochrany klímy vyvíjajú 

spoločne a navzájom sa doplňujú. To odráža vrodený viacúrovňový charakter dnešnej 

klimatickej politiky. 

Právne predpisy o ochrane klímy sa začali objavovať ako súčasť istého trendu vo 

vývoji medzinárodného práva o zmenách v atmosfére, ktorý sa datuje do 80. rokov minulého 

storočia (Montrealský dohovor, 1987). Prvým dôležitým aktom medzinárodného práva 

týkajúceho sa znečistenia atmosféry v globálnom meradle bol Viedenský dohovor o ochrane 

ozónovej vrstvy. Ďalším, nemenej dôležitým dokumentom bol Montrealský protokol o 

látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu a ktorý taktiež vypracoval ustanovenia Viedenského 

dohovoru. 

Viedenský dohovor spolu s Montrealským protokolom sa zamerali na globálny rozmer 

problému, čo môžeme označiť za kvalitatívnu zmenu, ktorou sa tieto dokumenty odlišovali od 

skorších aktov adresujúcich ochranu životného prostredia (Winter, 2016). Úlohou 

Viedenského dohovoru bolo vytvoriť rámec a teda poskytnúť pevný základ pre tvorbu 

implementujúcich aktov vo forme protokolov. Hlavný účel Montrealského protokolu spočíval 

v obmedzení, resp. zastavení nárastu spotreby látok ako uhľovodíkov a vytvorení časového 

harmonogramu reštrikcií až do ich totálneho zníženia. Montrealský protokol sa zaraďuje 

medzi najúčinnejšie medzinárodné dohody v oblasti ochrany životného prostredia. 
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Dôsledkom týchto aktov sa v rozmedzí rokov 1989 až 2005 znížila produkcia plynov 

poškodzujúcich ozónovú vrstvu až o 95%. 

Prvýkrát začali nebezpečné klimatické zmeny viditeľne znepokojovať medzinárodné 

spoločenstvo v polovici 70. rokov. Prvá konferencia o klimatickej zmene sa konala v Ženeve 

v roku 1979 (Stangl, 2015). Už vtedy bolo prijaté uznesenie adresované štátom, vyzývajúc ich 

k zaoberaniu sa antropogénnym vplyvom na podnebie. Správy Medzivládneho panelu o 

zmene klímy, ktorý vznikol v roku 1988 pod spoločnou záštitou Programu OSN pre životné 

prostredie a Svetovej meteorologickej organizácie, mali zásadný význam pre informovanie 

sveta o skutočnom rozsahu hrozby. Medzivládny panel o zmene klímy je nezávislým 

vedeckým orgánom, zriadeným na hodnotenie najnovších výskumov podnebia. Je očakávané, 

že poskytne verejnosti a štátnym ako aj neštátnym subjektom s rozhodovacou právomocou 

informácie o súčasnom stave vedeckých poznatkov o klimatických zmenách. Vo svojej prvej 

správe z roku 1990 panel s istotou vyjadril, že dochádza k skleníkovému efektu a že k nemu 

prispieva svojou činnosťou aj ľudstvo. Medzinárodný panel o zmene klímy zverejňoval svoje 

správy cyklicky. 

Posledná zverejnená správa sa datuje do roku 2014 (Pachauri, 2014). Správa uvádza, 

že za účelom zabránenia vzniku katastrofického podnebia je potrebné obmedziť teplotný rast 

na hodnoty pod 2° C. Vyjadril, že na splnenie tohto limitu bude potrebné v nasledujúcich 

desaťročiach výrazne znížiť ľudskú produkciu emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov a do 

konca tohto storočia dosiahnuť celkovo takmer až nulové emisie. 

Prvá správa panelu vyzývala na prijatie okamžitých opatrení a veľmi motivovala 

medzinárodné spoločenstvo k podpísaniu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 

volaním po okamžitej reakcii (Karski, 2008). Klimatický dohovor bol pripravený k 

podpisovaniu v júni 1992 v Riu de Janeiro počas takzvaného Summitu Zeme. V súčasnosti 

medzi jeho signatárov patrí 195 štátov a jedna medzinárodná organizácia - Európska únia. 

Za najväčší úspech dohovoru sa pokladá fakt, že jeho zmluvné strany začali svoju 

inštitucionálnu medzinárodnú spoluprácu na ochranu klímy a že ustanovil rámec pre dozor 

nad stavom klímy (Rozhodnutie Európskej rady, 1993). Konferencia samotných zmluvných 

strán bola ustanovená najvyšším orgánom dohovoru a medzi jej kľúčové úlohy patrí skúmanie 

vykonávania aktov dohovoru a prijímania rozhodnutí potrebných na podporu účinného 

vykonávania dohovoru v rozmedzí jeho mandátu. Európske spoločenstvo vtedy ratifikovalo 

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy rozhodnutím Rady z 15. decembra 1993. 

Spoločenstvo a jeho členské štáty podpísali rámcový dohovor ako tzv. zmiešanú 

dohodu, z čoho vyplýva, že je čiastočne na Spoločenstve a čiastočne na jeho členských 
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štátoch vykonávať ju. Článok dohovoru č. 22 umožňuje “organizácii hospodárskej 

integrácie“ stať sa jednou zo zmluvných strán (Rozhodnutie Európskej rady, 1993). Vo 

výsledku museli Spoločenstvo ako aj individuálne členské štáty rozhodnúť o svojej 

individuálnej zodpovednosti za splnenie záväzkov, ku ktorému sa zaviazali, zatiaľ čo 

Spoločenstvo muselo upresniť a deklarovať rozsah svojich právomocí v konkrétnych veciach 

v ratifikačnom dokumente. Ten deklaroval, že záväzok obmedzenia antropogénnych emisií 

CO2 stanovený v článku 4 bude plniť Spoločenstvo ako celok, prostredníctvom aktivít 

Spoločenstva a zároveň aj jeho členských štátov v rámci príslušných vytýčených kompetencií 

každého zo subjektov. 

Prvé podnety na ochranu klímy sa datujú do 80. rokov minulého storočia (Európska 

komisia, 1992). Klimatická politika Spoločenstva sa od svojich začiatkov vyvíjala v tesnom 

spojení s medzinárodnou klimatickou politikou. V období do prijatia Kjótskeho protokolu v 

roku 1997 Spoločenstvo prijalo niekoľko pomerne miernych mechanizmov ochrany klímy. 

Prvým vážnym pokusom o prijatie ambiciózneho nástroja klimatickej politiky Spoločenstva 

bol návrh smernice, zavádzajúcu daň z emisií CO2 a z energií. Smernicu predložila Európska 

komisia. 

Pomerne malá skupina členských štátov na čele s Veľkou Britániou dôrazne namietala 

proti prijatiu opatrenia. Výsledkom bolo, že daň z CO2 nebola v EÚ prijatá. Námietka týchto 

krajín proti smernici o dani z CO2 sa stala jedným z historických zdrojov kritiky zásady 

jednomyseľnosti, ktorá je požadovaná pre prijatie opatrení o ochrane životného prostredia 

fiškálnej povahy. (Stoczkiewicz, 2018) 

Tieto udalosti takpovediac motivovali Komisiu, aby sa usilovala o také opatrenia na 

ochranu podnebia, ktorých prijatie by si nevyžadovalo jednomyseľnosť členských štátov, 

keďže by sa nejednalo o tzv. ustanovenia primárne fiškálnej povahy (Rozhodnutie 

Európskeho parlamentu, 1996). Spôsobilo to tiež krok späť v snahe o harmonizáciu aktivít 

členských štátov zameraných na ochranu klímy a ich presun na národnú úroveň. Začali sa 

taktiež hľadať opatrenia na zabezpečenie úplnej harmonizácie vo vybraných oblastiach. Preto 

sa rozhodlo, že článok 100a Zmluvy o založení hospodárskeho spoločenstva bude dôvodom 

na dosiahnutie úplnej harmonizácie konkrétnych noriem výrobkov ako súčasť fungovania 

spoločného trhu. Na tomto základe bola prijatá smernica Rady o požiadavkách na účinnosť 

nových teplovodných kotlov na kvapalné a plynné palivá, nasledovaná smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady o špecifikáciách energetickej účinnosti elektrických chladničiek, 

mrazničiek a ich kombinácie. 
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Okrem toho bola v prvom období vývoja klimatickej politiky Európskeho 

spoločenstva prijatá aj smernica o obmedzení emisií CO2 zlepšením energetickej účinnosti 

(Rozhodnutie Európskej rady, 1993). Cieľom tejto smernice bolo obmedziť emisie oxidu 

uhličitého v Spoločenstve zvýšením energetickej účinnosti v jednotlivých krajinách 

Spoločenstva. V preambule tejto smernice sa stretávame s požiadavkou zmluvy na obozretné 

a racionálne využívanie prírodných zdrojov, ktorá je považovaná za odkaz na zásadu 

predbežnej opatrnosti založenú na zmluve. Členské štáty boli povinné implementovať 

spomínanú smernicu rôznymi druhmi opatrení a národných programov. Očakávalo sa, že 

okrem legislatívnych opatrení budú programy obsahovať aj administratívne nástroje, 

informácie, vzdelávanie a takzvané dobrovoľné dohody. Zároveň prijala Rada aj program, 

ktorý bol prvým nástrojom Spoločenstva na podporu obnoviteľnej energie s rozpočtom 40 

miliónov odpovedajúcich obdobiu rokov 1993 až 1997. 

Rada navyše prijala aj rozhodnutie o mechanizme monitorovania emisií CO2 a iných 

skleníkových plynov v Spoločenstve (Hey, 2010). Toto rozhodnutie bolo adresované 

členským štátom, ktorých úlohou bolo povinne zaviesť a postúpiť Európskej komisii svoje 

národné programy na obmedzenie emisií a ich následné ohlasovanie Komisii. V 90. rokoch 

boli s automobilovým priemyslom uzatvorené aj takzvané dobrovoľné dohody s cieľom znížiť 

emisie CO2 vozidiel ktoré sa dostali na trh Spoločenstva. “Dobrovoľné dohody“ je termín, 

ktorým sa záväzky tohto typu označovali. Neboli však až tak úplne dobrovoľné, pretože ich 

potenciálne nedodržiavanie so sebou nieslo hrozbu zavedenia regulácií. Dobrovoľné dohody 

boli vskutku vlajkovým opatrením, ktoré predstavovalo symbol nového postoja Spoločenstva 

ku klimatickej politike, ktorého cieľom bolo v tom čase najmä zdôrazňovať liberalizáciu, 

dereguláciu a decentralizáciu. 

Avšak všetky tieto opatrenia s cieľom ochrániť klímu sa ukázali ako neúčinné 

(Oerthür, Pallemaerts, 2010). Emisie CO2 spočiatku začali klesať, bolo to však predovšetkým 

v dôsledku zjednotenia Nemecka a následného pádu podielu ťažkého priemyslu vo východnej 

časti krajiny, ako aj posun v energetickej politike Spojeného kráľovstva. To prechádzalo z 

uhlia na plyn, čoby základnej energetickej suroviny. Neúčinnosť prvých klimatických 

právnych aktov Spoločenstva sa stala zrejmejšou, keď v roku 1994 začali opäť rásť emisie 

skleníkových plynov. Boli to teda predovšetkým dobrovoľné dohody, ktorých prijatie sa 

ukázalo ako neúčinné a od ktorých sa očakávalo, že poskytnú alternatívu k riešeniu 

problémov životného prostredia. 

Environmentálne základy klimatickej politiky a práva pripomína skutočnosť, že 

vonkajšiu dimenziu klimatickej politiky v Európskom spoločenstve, resp. Európskej únii 
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formovala najmä Rada pre životné prostredie (Loibl, 2002). Bola to práve ona, ktorá 

formulovala mandát Spoločenstva na rokovania v otázkach vonkajšej politiky klímy, najmä 

čo sa týkalo prípravných prác pred prijatím najdôležitejšieho protokolu k Rámcovému 

dohovoru OSN o zmene klímy. Vo všeobecnosti je brané do úvahy, že Európske spoločenstvo 

zohrávalo vedúcu úlohu počas rokovaní, ktoré vyústili práve v prijatie Kjótskeho protokolu v 

decembri 1997. 

Protokol podrobne opisoval a adresoval detaily záväzkov týkajúcich sa znižovania 

emisií skleníkových plynov. Spoločenstvo pristúpilo ku Kjótskemu protokolu na základe 

rozhodnutia Rady z apríla 2002. Pre členské štáty vyplývala povinnosť ratifikácie protokolu 

do 1. júna 2002 (Farber, Peeters 2016). V mene Spojených štátov amerických protokol 

podpísal Bill Clinton, avšak jeho nástupca George W. Bush v marci 2001 oznámil, že USA 

neratifikujú protokol, podpísaný jeho predchodcom. Aj v dôsledku tohto rozhodnutia 

vyvinulo Spoločenstvo značné diplomatické úsilie pre záchranu protokolu aj bez participácie 

Spojených štátov. Spoločenstvo ratifikovalo Kjótsky protokol 31. mája 2002, platnosť 

nadobudol 16. februára 2005. Protokol bol ratifikovaný 141 krajinami, čo zodpovedá 

produkcii 61% globálnych emisií skleníkových plynov. V čase posudzovania cieľov zníženia 

hodnôt emisií podľa Kjótskeho protokolu však predstavovali iba štvrtinu globálnych emisií 

CO2. Skutočnosť, že USA sa nestali zmluvnou stranou protokolu, mala do značnej miery 

vplyv na jeho efektivitu. 

Platnosť tohto protokolu vypršala v decembri 2012, k čomu sa dopracujeme 

v poslednej kapitole. Jedným zo základných kameňov Kjótskeho protokolu bola podpora 

udržateľného rozvoja, na čo sa v článku 2 aj odkazovalo (Kjótsky protokol, 1997). Jeho 

cieľom bolo nielen stabilizovať, ale taktiež znížiť emisie skleníkových plynov. V súlade so 

zásadou spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti, ukladal protokol všetkým signatárom, 

ktorí boli uvedení neskôr v prílohe (krajiny s rozvinutou ekonomikou a krajiny s 

transformujúcou sa ekonomikou) povinnosť znižovať svoje emisie konkrétnych skleníkových 

plynov, ktoré boli takisto uvedené v prílohe, medzi nimi napríklad CO2, metán, oxid dusný, 

a ďalšie) na úrovne stanovené v prílohe, definované ako percentuálne zníženia vo vzťahu k 

základnému roku. Ten bol stanovený na rok 1990, čo však neplatilo pre bývalé socialistické 

krajiny, ktoré si mohli ako základný rok stanoviť rok 1988. Krajiny uvedené v prílohe k 

Rámcovému dohovoru sa zaviazali znížiť v rozmedzí rokov 2008 až 2012 svoje celkové 

antropogénne emisie skleníkových plynov najmenej o 5% v porovnaní so základným rokom. 

Príloha obsahovala ustanovenie individuálnych záväzkov jednotlivých krajín. 
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Európske spoločenstvo sa dohodlo na spoločnom splnení záväzkov týkajúcich sa 

znižovania. V praxi to znamená, že ako Spoločenstvo tak aj jednotlivé členské štáty, ktoré 

boli samostatne zmluvnými stranami protokolu, si vytýčili rovnaký cieľ 8% zníženia v prvom  

období rokov 2008 – 2012 (Stoczkiewicz, 2018). Okrem záväzku znížiť emisie skleníkových 

plynov stanovoval Kjótsky protokol aj niekoľko doplnkových záväzkov, ktoré mali signatári 

splniť. Medzi ne patrili napríklad zvýšenie energetickej účinnosti, opatrenia na zníženie emisií 

oxidu uhličitého v doprave, zvýšenie využívania nových a obnoviteľných zdrojov energie, 

podpora udržateľných foriem poľnohospodárstva, ochrana a zvyšovanie účinnosti záchytov 

skleníkových plynov, obmedzenie emisií metánu a v neposlednom rade aj vytvorenie 

národných systémov pre inventúru antropogénnych emisií skleníkových plynov najneskôr v 

roku 2007. Spomenuté záväzky môžeme označiť za dôležité, keďže v mnohých prípadoch sa 

stali základom pre mnohé ďalšie právne nástroje ochrany klímy v Európskej únii. 

Kjótsky protokol nenaplnil čo sa od neho očakávalo (Stoczkiewicz, 2018). V prvom 

rade, do roku 2010 vzrástli globálne emisie CO2 o 49% v porovnaní so základným rokom. Na 

druhej strane možno konštatovať, že tento protokol bol jedným z prvých konkrétnych krokov 

k stabilizácii a zníženiu produkcie skleníkových plynov, predstavoval priamy stimul volajúci 

po vývoji právnych predpisov klimatickej ochrany v únii a po prijatí takzvaného prvého 

klimaticko-energetického balíka v Európskej únii. 

V prvom období boli podľa protokolu jednotlivé ciele znižovania delegované 

členským štátom Európskeho spoločenstva v tzv. dohode o zdieľaní bremena. Bola to právne 

záväzná dohoda, ktorá mala podobu rozhodnutia Rady a ukladala členským krajinám 

povinnosti v súlade so zásadou solidarity. To znamenalo, že bohatšie a rozvinutejšie krajiny 

mali produkciu svojich emisií znižovať, zatiaľ čo menej bohaté štáty mali stanovenú hranicu 

zvyšovania svojich emisií. Napríklad Nemecko malo znížiť emisie do roku 2010 o 25%, na 

druhej strane úlohou Grécka bolo zabezpečiť, aby sa emisie nezvýšili o viac ako 30% 

(Rozhodnutie Európskej rady, 2002). 

S cieľom naplniť záväzky znižovania emisií vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu bolo 

prijatých viacero legislatívnych nástrojov (Farber, Peeters, 2016). V roku 2001 bola napríklad 

prijatá smernica o obnoviteľných zdrojoch energie. Spoločenstvo v jej preambule uznalo 

nevyhnutnosť podpory obnoviteľných zdrojov elektrickej energie ako prioritného opatrenia, 

keďže ich využívanie prispieva k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju. 

Podpora obnoviteľných zdrojov energie bola kľúčovou časťou balíka opatrení potrebných na 

dosiahnutie súladu s Kjótskym protokolom. V súlade s ním boli členské štáty povinné 

podnikať konkrétne kroky so zámerom navýšiť spotrebu elektriny pochádzajúcej z 
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obnoviteľných zdrojov energie. Smernica sa odvolávala na zásadu trvalo udržateľného 

rozvoja. 

Medzi komponenty komplexného rámca klimatickej politiky ustanoveného na 

začiatku nového milénia patria nástroje regulačnej politiky týkajúce sa širokej škály 

problémov s ochranou klímy, ako energetické hospodárenie budov, biopalivá alebo emisie 

CO2 dopravy (Delreux, Ohler, 2019). Okrem zastrešovania domácich opatrení a prijímania 

regulačných nástrojov ustanovila Európska únia aj jeden z trhových nástrojov politiky, ktorý 

sa rýchlo stal najpodstatnejším nástrojom v oblasti klímy a to tzv. EU ETS (Emissions 

Trading System). Tento vývoj je dôkazom širšieho trendu v oblasti environmentálnej politiky 

EÚ, kde Únia doplnila svoje výhradné zameranie na regulačnú politiku a opatrenia širšou 

škálou alternatívnych nástrojov, vrátane ekonomických a trhových. Prvá smernica 

o obchodovaní s emisiami bola prijatá v roku 2003, trh s obchodovateľnými kvótami sa 

rozbehol v roku 2005, odkedy nastalo viacero reforiem. V druhej polovici prvej dekády 20. 

storočia pokračoval vývoj vnútorných politík v oblasti podnebia s ohľadom na perspektívu 

obdobia po roku 2012. 

V roku 2003 bola prijatá smernica 2003/87/ES, ktorá ustanovovala systém obchodu 

s kvótami emisií skleníkových plynov - spomínané ETS. Touto smernicou bol ustanovený 

základný nástroj politiky EÚ v oblasti klímy, ktorý sa bežne nazýva aj obchodovanie s 

emisiami alebo systém obchodovania s emisiami Európskej únie (Farber, Peeters, 2016). V 

čase prijatia smernice sa vychádzalo z predpokladu, že systém ETS bude zahŕňať aj 

znižovanie emisií CO2 v elektrárňach a priemyselných zariadeniach, ktoré v tom čase 

zodpovedali za 40% emisií Európskej únie. V roku 2004 bola smernica doplnená ďalšou, 

ktorá prepojila schému ETS s projektovými mechanizmami Kjótskeho protokolu. Tento 

systém implementoval princípy politiky ochrany životného prostredia založené na zmluvách, 

najmä tzv. zásadu “platí znečisťovateľ“. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že 

legislatíva sekundárneho práva EÚ o ochrane klímy zriedkakedy odkazuje priamo na zásady 

politiky ochrany životného prostredia. 

Európska klimatická politika sa v 90. rokoch a prvých rokoch 21. storočia odvíjala od 

medzinárodných záväzkov Únie a Kjótskeho protokolu. Počnúc rokom 2007 však začala EÚ 

aj s implementáciou svojej vlastnej unilaterálnej politiky v oblasti energetiky a ochrany klímy. 

V tejto ére začala EÚ so spájaním cieľov klimatickej politiky s cieľmi ekonomickej premeny 

na ekonomiku produkujúcu nízke emisie a cieľmi energetickej bezpečnosti. Tento mix cieľov 

si vyžadoval nový integrovaný prístup k tvorbe legislatívy o ochrane klímy. Klimatická 

politika Európskej únie sa tak stala jednou z jej esenciálnych politík, s významným vplyvom 
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na hospodárske politiky Únie, ako aj jej členských štátov (Loibl, 2002). V roku 2007 Rada 

schválila tzv. 20x20x20 ciele na obdobie do roku 2020. Jednalo sa o zníženie emisií 

skleníkových plynov o 20%, navýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov 

v energetickom mixe EÚ na 20% a zefektívnenie energetickej účinnosti o 20%. 

Klimatický a energetický balík prijatý na základe tohto rozhodnutia obsahoval 

významné ustanovenia, ktoré menili a dopĺňali legislatívu v oblasti životného prostredia, 

energetiky a do určitej miery tiež konkurenčné prostredie Európskej únie (Oerthür, 

Pallemaerts, 2010). S cieľom zdôraznenia úlohy Únie ako lídra v boji proti globálnym 

klimatickým zmenám a povzbudenia najväčších znečisťovateľov k uzavretiu novej 

klimatickej dohody, bol v záveroch Rady cieľ zníženia skleníkových plynov o 20% doplnený 

o podmienené 30% zníženie ako príspevok k uzavretiu novej globálnej dohody o klíme na 

obdobie po roku 2012 pod podmienkou, že ostatné rozvinuté krajiny prijmú príslušné 

záväzky. Klimaticko-energetický balík prijatý na prelome rokov 2008 a 2009 sa považuje za 

splnený. Bol krokom k plne harmonizovanej politike EÚ v oblasti klímy. 

Európska klimatická politika od konca platnosti Kjótskeho protokolu po nadobudnutie 

platnosti Parížskej dohody býva označovaná ako klimatický unilateralizmus (Skjaertseth, 

2010). Vyznačovala sa prijímaním jednostranných záväzkov a opatrení aj napriek 

chýbajúcemu medzinárodnému rámcu opatrení na ochranu klímy. Klimaticko-energetický 

balík bol prijatý vďaka kompromisu dosiahnutom v Európskej rade v roku 2008. Za najväčší 

úspech prvého balíka býva považovaná práve reforma systému obchodovania s emisiami. 

Dôležitou zmenou bolo, že sa schéma obchodovania s emisiami transformovala z 

decentralizovanej na centralizovanú (Stoczkiewicz, 2011). Tým bola ukončená niekdajšia 

“politika lepšej regulácie“, ktorá kládla dôraz na samoreguláciu a decentralizáciu v rámci 

klimatickej politiky. Schéma zavedená v roku 2003 bola decentralizovaná v zmysle, že 

takmer všetky rozhodnutia boli ponechané v moci jednotlivých členských štátov, ktoré prijali 

národné alokačné plány. Celkový strop povolených emisií skleníkových plynov sa rovnal 

súčtu národných alokačných plánov. Zmena zavedená prvým balíkom spočívala v prijatí 

jedného emisného stropu pre Úniu ako celok, ktorý by nahradil limity pre jednotlivé štáty. 

Ďalšou zmenou bolo rozlišovanie medzi výrobcami elektriny a inými priemyselnými 

zariadeniami. Obchodovanie s kvótami formou aukcií sa vzťahovalo na elektrárne, no 

výrobcovia energie v nových členských štátoch mohli využiť dočasnú výnimku z tejto zásady 

obchodovania s kvótami formou aukcie. Efektívne využívať túto výnimku sa darilo 

predovšetkým v Poľsku. Hlavným cieľom zmenenej smernice z roku 2003 zostala aj naďalej 

ochrana životného prostredia spočívajúca v znižovaní produkcie skleníkových plynov. 
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Dôsledkom jej zmien však bolo aj zasahovanie do hospodárskych procesov, menovite v 

energetickom sektore a priemysle. 

Ďalším z kľúčových právnych aktov klimaticko-energetického balíka bola smernica 

ustanovujúca spoločný rámec pre podporu získavania energie z obnoviteľných zdrojov 

(Oerthür, Pallemaerts, 2010). Stanovovala záväzné národné ciele celkového podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie ako aj pre podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov v doprave. Tieto povinné národné celkové ciele zodpovedali zámeru 

20% podielu energie z obnoviteľných zdrojov v Európskej únii do roku 2020. Každý členský 

štát mal tiež zabezpečiť, aby jeho podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých 

spôsoboch dopravy v roku 2020 zodpovedal prinajmenšom 10% konečnej spotreby energie 

daného štátu. 

Pod prvý klimatický a energetický balík spadá aj smernica s označením 2009/31/EC o 

geologickom skladovaní oxidu uhličitého (Ghaleigh, 2016). Ambíciou tejto smernice bola 

podpora technológií spaľovania fosílnych palív (najmä uhlia), ktoré by eliminovali emisie 

skleníkových plynov  čoby vedľajšieho produktu spaľovania. Existoval predpoklad, že 

pomocou technológie získavania a skladovania uhlíka bude CO2, získaný zo zariadenia ako 

napríklad uhoľnej elektrárne, dopravený na miesta v skalných útvaroch, kde by bolo možné 

bezpečne ho skladovať stovky či tisícky rokov. Priaznivci tejto technológie ju považovali za 

zlomovú pri prechode z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie. Cieľom smernice bolo 

teda chrániť životné prostredie v dvoch dimenziách, a to globálnej, ktorá prispieva k boju 

proti klimatickým zmenám, ako aj regionálnej, t. j. ochrane životného prostredia a zdravia 

ľudí pred nechcenými škodlivými účinkami implementácie projektov. 

Ďalším z dôležitých prvkov klimaticko-energetického balíka bolo aj rozhodnutie 

406/2009/EC, ktoré adresovalo snahy členských štátov o zníženie ich emisií skleníkových 

plynov tak, aby boli splnené celkové záväzky únie týkajúce sa zníženia emisií do roku 2020 

(Delreux, Ohler, 2019). Zámerom implementácie tohto rozhodnutia bolo do roku 2020 znížiť 

emisie skleníkových plynov zo sektorov nespadajúcich pod schému EU ETS o 10% v 

porovnaní s úrovňami z roku 2005. Tým bol každému členskému štátu pridelený záväzný cieľ 

zníženia emisií. Berúc do úvahy princíp solidarity, percentuálne zníženia pre jednotlivé 

členské štáty neboli rovnaké. To znamená, že bohatšie krajiny si vytýčili ambicióznejšie ciele 

ako krajiny s nižším HDP. Rozhodnutie predstavovalo dôležitý krok na ceste k dekarbonizácii 

ekonomík, čo sa dá považovať za pokrok v nadväznosti na cieľ dekarbonizácie 

v energetickom sektore a v priemysle, ktorý je výsledkom obchodovania s emisiami. Na 

rozdiel od silnej centralizácie schémy EU ETS bolo toto znižovanie emisií založené na 
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uvážení ESD pri výbere regulácií členskými štátmi, čo bolo obmedzené monitoringom zo 

strany komisie a právne záväznými cieľmi znižovania. Právna doktrína kladie dôraz na 

značnú závislosť od možnosti dosiahnuť ciele ESD z opatrení prijatých v členských štátoch a 

z politík jednotlivých vlád. Zdôraznený bol však tiež nový trend smerujúci k regulácii 

znižovania emisií zhora nadol na úrovni únie, vyplývajúci z EU ETS, ako aj z ESD. 

Prijatie cieľov 20x20x20 Európskou radou predstavovalo jadro prvého klimaticko-

energetického balíka (Verder, 2015). Je dôležité spomenúť, že opatrenia prijaté v roku 2009 

opomenuli energetickú účinnosť. 
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2. Teoreticko-metodologický rámec 

 

V 60. rokoch sa ekonomická integrácia v Európe veľmi rýchlo prehlbovala a ruka 

v ruke s ňou rástol aj záujem o teórie integrácie (Haas, 2004, s. 16). Uzretie svetla sveta 

Európskym hospodárskym spoločenstvom v roku 1958 presunulo ohnisko integračných 

procesov z Luxemburska do Belgicka, od uhlia a ocele po zrušenie bezmála všetkých ciel, 

tvorbu usmernení hospodárskej súťaže pre priemysel a systém dotácií pre poľnohospodárstvo, 

a od debát o dobre zadefinovaných ekonomických sektoroch až po kreáciu jednotných politík. 

Záujem sociológov nepútali primárne kľúčové aktivity a úspechy organizácií. Boli to teórie, 

ktorých cieľom bolo objasnenie úspešného priebehu regionálnej integrácie, zlúčenie prvkov 

národných zvrchovaností vlád do spoločného celku na báze dobrovoľnosti. Historicky 

prvýkrát sa suverénne národné štáty rozhodli pre mierové zjednotenie v takej miere. 

Vybudovanie Európskeho hospodárskeho spoločenstva sa všeobecne zaraďuje k 

pozoruhodným úspechom v politike modernej doby, napriek tomu nepanuje zhoda ohľadom 

príčin založenia tohto projektu (Milward, 2000, s. 273). Pravidlá Únie majú dopad na väčšinu 

aspektov politického života Európy, počnúc reguláciou biotopov voľne žijúcich vtákov 

končiac hlasovaním v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Premyslené inštitúcie zahŕňajú 

polo-autonómny systém práva, parlament a byrokraciu, ako aj detailné normy, princípy, 

pravidlá a postupy upravujúce interakciu vlád jednotlivých členských štátov. Spomenuté 

inštitúcie sa náramne ponášajú na inštitúcie moderných národných štátov, zároveň však aj na 

tie v rámci konvenčného medzinárodného režimu. Európska únia je dnes vskutku jedinečným, 

viacúrovňovým, nadnárodným politickým systémom. 

Všetky teoretické prístupy so sebou nesú určité výhody aj nevýhody. Každý z nich 

môže byť z pohľadu zvyšných prístupov označený za nepresný, či chybný (Koelble, 1995, s. 

243). Zároveň však každý z nich disponuje, v závislosti od výskumnej otázky, aj súborom 

vlastností prevyšujúcich konkurenčné teórie. Humanitné vedy sa snažia o objavenie určitých 

opakujúcich sa vzorov a je na samotnom výskumníkovi aby preukázal, že práve ten teoretický 

prístup, ktorý si na skúmanie danej problematiky zvolil, ju dokáže objasniť. 
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2.1. Medzivládne liberálny prístup 

 

Medzivládne liberálny prístup je jednou z kľúčových teórií v rámci výskumu v oblasti 

regionálnej integrácie. Tradičná forma intergovernmentalizmu sa rozvíjala približne od 

polovice 60. rokov minulého storočia ako základná teoretická alternatíva neofunkcionalizmu, 

ktorý v tom čase predstavoval dominantnú teóriu regionálnej integrácie (Schimmelfennig, 

2018, s. 1). Medzivládne liberálny prístup je, dá sa povedať, revíziou tradičného 

intergovermnetalizmu a vychádza z poznatkov a tvrdení medzinárodnej politickej ekonómie a 

liberálnych aj inštitucionalistických teórií medzinárodných vzťahov. Predstavuje jeden 

z hlavných odkazov v teoretickom diškurze o procese európskej integrácie. 

Dielo The Choice for Europe sa dá považovať za jadro medzivládne liberálneho 

prístupu. Moravcsik v ňom stavia na množstve prípadových štúdií, časovo spadajúcich do 

obdobia od založenia Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ do druhej polovice 90. rokov. 

Hneď na prvý pohľad udrie do očí spôsob otvorenia jadra diela Moravcsika, kedy 

cituje E. Haasa: „Štúdium regionálnej integrácie by malo byť jednak súčasťou štúdie 

o meniacich sa vzoroch vzájomnej závislosti a zároveň jej byť podriadené“ (Haas, 1975, s. 

13). 

Dôvody kvôli ktorým sa legitímne a suverénne vlády v Európe rozhodujú koordinovať 

ich životne dôležité hospodárske politiky a vzdať sa časti ich suverenity v prospech 

medzinárodných inštitúcií sú predmetom skúmania už od začiatku integračných snáh v 

Európe. Počas existencie Európskeho spoločenstva však vyčnieva päť zmlúv, ktoré menia a 

dopĺňajú série dohôd poháňajúcich integráciu stále hlbšie. (Moravcsik, 1998, s. 3) Často sú im 

pripisované prívlastky ako konštitutívne, ústavné, či veľké dohody. Tieto sa objavovali v 

histórii Spoločenstva s frekvenciou zhruba raz za dekádu. Každá z týchto veľkých dohôd 

načrtla program na konkrétne obdobie konsolidácie, čím tak pomáhali zadefinovať zameranie 

ako aj tempo, v ktorom malo dochádzať k rozhodnutiam. Európske spoločenstvo sa vyvinulo 

prostredníctvom postupného a nepravidelného prijímania veľkých zmlúv (Schneider, 

Cederman, 1994). 

Moravcsikovo dielo ponúka návrhy týkajúce sa pravdepodobných príčin integrácie, 

vychádzajúcich zo všeobecných spoločensko-vedeckých teórií preferencií štátov, 

medzinárodných vyjednávacích procesov a inštitucionálneho výberu. Nevenuje sa ad hoc 

vysvetleniam a namiesto toho skúma históriu Spoločenstva a hľadá črty, ktoré sú 

zovšeobecniteľné. 
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Okrem iného prichádza Moravcsik s konštatovaním v prospech alternatívnej teórie 

vonkajšej hospodárskej politiky, ktorá spochybňuje existenciu akejkoľvek hierarchie záujmov 

a národné záujmy teda odrážajú priame dôsledky viazané na konkrétne otázky. Preferencie 

štátov týkajúce sa medzinárodného obchodu a menových politík vníma ako reflexiu 

hospodárskych stimulov vytváraných modelmi vzájomnej medzinárodnej závislosti (Keohane, 

Nye, 1977, s. 154). Skúmané prevládajúce motivácie vlád v rozhodnutiach Spoločenstva 

neodrážali geopolitické hrozby ani ideály, ale naopak nátlak na spoločný postup v rámci 

politických reakcií na rozširujúce sa príležitosti na generovanie zisku prostredníctvom 

obchodu, menovite rastúceho obchodu v rámci rovnakých odvetví a pohybov kapitálu. Tento 

pohľad, aj keď je značne komerčne zameraný, je v súlade s postojmi historikov študovavších 

históriu Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Moravcsik, 1998, s. 5).  Liberalizácia 

obchodu takpovediac nasledovala exportné príležitosti. V menovej politike odrážali 

preferencie v prospech integrácie relatívnu hospodársku výkonnosť a preferencie vlád 

členských štátov popri komerčných úvahách. 

Ústredným tvrdením Moravcsika je, že vývoj a smerovanie európskej integrácie od 

roku 1955 sú odrazom troch hlavných faktorov: modelov obchodných výhod, vyjednávacích 

schopností kľúčových vlád a tlakov na zvýšenie miery dôveryhodnosti medzištátnych 

záväzkov (Moravcsik, 1998, s. 3). Najprominentnejším z trojice je obchodný záujem. Proces 

európskej integrácie bol odrazom sledu racionálnych rozhodnutí lídrov krajín, dôsledne 

sledujúcich ekonomické záujmy, najmä obchodné záujmy kľúčových ekonomických 

producentov a makroekonomické preferencie vlád, vyvíjajúce sa pozvoľna ako odozva na 

štrukturálne stimuly v svetovej ekonomike. 

Keď sa ekonomické záujmy začali zjednocovať, integrácia napredovala. Skutočnosť 

že sa tieto záujmy stále zbiehali bola odrazom podstatných trendov v povojnovej ekonómii, 

menovite päťdesiat rokov trvajúceho vzostupu obchodu i investícií medzi väčšinou 

priemyselných krajín (Milward, 2000, s. 305). Z toho vychádzajúce rozširovanie obchodu v 

rámci odvetví predbehlo rýchlosť integrácie v rámci Spoločenstva a indukovalo tak politické 

zmeny nehľadiac na to, či tie-ktoré krajiny boli členmi Európskeho hospodárskeho 

spoločenstva. Rovnako expandujúca pohyblivosť kapitálu spochybnila autonómiu národných 

makroekonomických politík, čo spôsobovalo silnejší nátlak na spoluprácu v menovej oblasti. 

Ako poukazuje Moravcsik, integrácia na starom kontinete bola prakticky diktovaná potrebou 

adaptácie na hospodárske a technologické trendy pomocou politickej spolupráce. Tento 

spôsob objasňovania národných preferencií v prospech integrácie má základy v politickej 

ekonómii. 
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V zhode s teóriami zahraničnej hospodárskej politiky medzivládne liberálny prístup 

konštatuje, že podmienky, za ktorých boli vlády členských štátov ochotné pritúpiť k 

liberalizácii obchodu, boli odrazom ich medzinárodnej ekonomickej konkurencieschopnosti 

(Schimmelfennig, 2018, s. 5). Podmienky, za ktorých bola prijatá menová integrácia zase boli 

odrazom ich makroekonomických politík a preferencií. Avšak čo formovalo Európske 

spoločenstvo bolo viac než len zjednocovanie národných preferencií v tieni ekonomických 

zmien. Dochádzalo k závažným konfliktom ohľadom distribúcie a to nielen 

v rámci jednotlivých štátov, ale aj medzi štátmi navzájom. Riešenie týchto konfliktov 

spočívalo v tvrdých medzištátnych vyjednávaniach, pri ktorých neboli ničím výnimočným 

hrozby návrhov vetovania, zadržiavania finančných platieb a formovania nových aliancií s 

výnimkou vzdorovitých vlád. Výsledky boli reflexiou relatívnej moci štátov – presnejšie, 

odzrkadlením asymetrickej vzájomnej závislosti (Milward, 2000, s. 302). Členské štáty, 

ktorým integrácia priniesla najviac ekonomických výhod najviac váhali čo sa týka jej 

realizácie, zatiaľ čo tí, ktorí z nej vyťažili minimum, alebo pre ktorých boli náklady na 

adaptáciu maximálne, stanovovali jej podmienky. Z dôvodu zaistenia chodu dôležitých 

uzavretých obchodov sa vlády napokon rozhodli delegovať a združiť tak časť zvrchovanosti 

každej z nich v medzinárodných inštitúciách s cieľom spoločne sa zaviazať k ďalšej a hlbšej 

spolupráci. 

Taktiež formuluje, že tripartitné objasnenie integrácie - ekonomické záujmy, relatívna 

sila a dôveryhodné záväzky – vysvetľuje formu, podstatu a aj načasovanie hlavných krokov 

na ceste európskej inegrácie. Medzivládne liberálny prístup k objasňovaniu integrácie nie je v 

súlade so značnou časťou súčasného bádania v rámci Spoločenstva (Moravcsik, 1998, s. 472). 

Odmieta názor, že integráciu poháňal predovšetkým, ako dlhodobo tvrdia neofunkcionalisti, 

technokratický proces odrážajúci imperatívy moderného hospodárskeho plánovania, nechcené 

dôsledky rozhodnutí a podnikanie nezainteresovaných nadnárodných odborníkov. Integračný 

proces nenahradil ani neobišiel politickú vôľu národných lídrov, ale bol výsledkom tejto ich 

vôle. Nestotožňuje sa ani s tvrdeniami najprominentnejších kritikov neofunkcionalizmu, ktorí 

vnímajú integráciu v prvom rade ako výsledok náhodného povojnového prepojenia “nízkej“ 

zahraničnej hospodárskej politiky s “vysokou“ geopolitickou politikou. Ústredným tvrdením 

Moravcsikovej knihy, a tým pádom aj medzivládne liberálnym tvrdením je, že „proces 

integrácie v Európe bol sledom racionálneho prispôsobenia sa lídrov členských krajín voči 

reštrikciám ako aj príležitostiam, vyplývajúcich z vývoja vzájomne závislej svetovej 

ekonomiky, relatívnej moci štátov v medzinárodnom systéme a potenciálu medzinárodných 

inštitúcií posilniť dôveryhodnosť medzištátnych záväzkov.“ 
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Tvrdenie Moravcsik obhajuje výsledkami výskumu, kedy sa v trinástich z pätnástich 

základných národných pozícií v rámci jeho prípadových štúdií politické ekonomické 

preferencie javia ako postačujúce k vysvetleniu národných motivácií a v každej mal 

prevažujúci vplyv na národné preferencie ekonomický záujem. (Moravcsik, 1998, s. 490).  Čo 

viac, načasovanie posunov v rámci preferencií a pozícií predstavuje podporujúci argument 

v prospech spomínanej teórie. Zmeny v domácom ako aj globálnom ekonomickom prostredí 

sa odrážali na podstatných zmenách v prioritách, politikách a taktiež aj v preferenciách vlád 

štátov. Vyjednávacie taktiky jednotlivých členských vlád zohľadňovali predovšetkým 

ekonomické záujmy. V prípadoch, kedy sa ekonomické a geopolitické faktory dostali do 

priameho nesúladu, zvyčajne prevládli ekonomické imperatívy. Ani raz sa nestalo, aby vláda 

v dôležitých otázkach zaujala stanovisko, ktoré by narazilo na silnú opozíciu od špičky 

priemyselných, finančných či poľnohospodárských záujmových skupín. 

Významné geopolitické udalosti, zdá sa neviedli k predpokladaným zmenám 

národných preferencií týkajúcich sa Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Keohane, Nye, 

1977, s. 163). Geopolitické záujmy boli neustále odsúvané do pozadia v prospech tých 

ekonomických. Na druhej strane, bolo zaznamenaných menej pokusov v prospech dosiahnutia 

geopolitckých cieľov na úkor ekonomických. Ukázalo sa, že len zriedkakedy zohrávali 

dôležitú úlohu geopolitické motivácie. Význam geopolitických záujmov a myšlienok však 

určite nie je zanedbateľný. V ére Európskeho hospodárskeho spoločenstva bol ich dopad na 

integráciu na starom kontinente, i keď zjavne druhoradý, značný (Milward, 2000, s. 284). Ak 

by masívny povojnový rozvoj obchodu a investícií medzi priemyselne rozvinutými krajinami 

učinil liberalizáciu obchodu, harmonizáciu právnych predpisov a menovú stabilizáciu 

nevyhnutnými, je pravdepodobné, že v prípade absencie paralelnej série geopolitických 

preferencií by sa Spoločenstvo vyvinulo inak, čo sa týka náklonnosti k procesu samotnej 

integrácie. 

Druhú časť racionalistického modelu spolupráce medzi národmi predstavuje 

medzištátne vyjednávanie. Hlavnou otázkou je v tomto prípade: „Keď európske vlády s 

rôznymi národnými preferenciami vyjednávajú o reformách, ktorými sa menia a dopĺňajú 

zmluvy, čo určuje účinnosť a distribučné dôsledky dosiahnutých dohôd?“ (Moravcsik, 1998, 

s. 479). 

História, zdá sa korešponduje s medzivládne liberálnou teóriou, ktorá považuje  

informácie ako aj idey za dostačujúce, očakáva vysokú efektivitu rokovaní a zároveň 

distribučný charakter vyjednávania formovaný vzájomnou závislosťou bez znakov symetrie. 

Informácií bolo podľa výskumu dostatok, aspoň čo sa týka národných vlád (Milward, 2000, s. 
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285). Tie boli informované lepšie ako nadnárodné subjekty, ktorým chýbali všetky 

komparatívne výhody, ktoré by so sebou niesli lepšie šance na úspešné nadnárodné 

podnikanie, a to vyššia miera technickej odbornosti, neutrálna reputácia, výnimočné politické 

schopnosti a predvídavosť, vyššia miera legitimy a nepretržitá a precízna politická 

spravodajská služba. Úradníci Komisie a poslanci Parlamentu, aj keď pôsobili ako iniciátori 

politík, vyjednávači a mobilizátori, napomohli k zvýšeniu účinnosti iba v pripade jednej 

dohody. Efektivita bola zabezpečená predovšetkým aktívnym prístupom k podnikaniu zo 

strany vlád členských štátov. 

Teória medzivládneho vyjednávania bola v tomto prípade, podľa Moravcsika, 

rozhodne potvrdená (Moravcsik, 1998, s. 480). Podnikatelia na nadnárodnej úrovni majú na 

efektivitu rokovaní len sekundárny vplyv, ku ktorému navyše dochádza zriedkavo. Bola 

identifikovaná neveľká podpora nadnárodných vyjednávacích hypotéz, čo je však v súlade so 

stanoviskom, že teoreticky sa nemýlia, no prakticky majú len zanedbateľný význam. 

Asymetrické modely vzájomnej závislosti aj naďalej zostali základom medzinárodnej 

autority, a to aj napriek tomu, že záujmy jednotlivých členských vlád sú až príliš úzko 

prepojené na to, aby bolo použitie vojenskej sily alebo rozsiahlych sankcií efektívne vo 

vzťahu k výške vynaložených nákladov. 

Čo sa týka miery dôveryhodnosti medzištátnych záväzkov, Moravcsik sa pýta zásadnú 

otázku: „Prečo sa európske vlády opakovane rozhodli družiť a delegovať zvrchovanosť do 

spoločných inštitúcií?“ (Moravcsik, 1998, s. 485). Odpoveď hľadá pomocou troch hypotéz. 

Zástancovia federalistickej ideológie predpokladajú, že federalistické krajiny budú 

stáť za podporou delegovania a združovania právomocí, menovite v prípade vysoko 

symbolických vecí a že nadnárodní aktéri budú považovaní za vizionárov v oblasti 

federalizácie (Schimmelfennig, 2018, s. 7). Štiepenie a rozprava na národnej úrovni nasledujú 

rovnaký vývoj, špecifická pozornosť je venovaná demokratickej a ideologickej legitimite. 

Technokratický pohľad očakáva, že k delegácii sa vlády uchýlia v prípadoch, kedy sú otázky 

zložité, no zároveň bez politického podtónu, odborné informácie zohrávajú kľúčovú rolu a 

domáci úradníci majú pri ich podávaní komparatívnu výhodu. Do tretice je to hypotéza 

zdôrazňujúca spoľahlivé záväzky, predpokladajúca kľúčovú úlohu nadnárodných inštitúcií pri 

riešení problémov neúplných zmlúv. Štáty si volia možnosť združovania a delegovania 

právomocí v prípadoch, keď sa snažia dotlačiť iné vlády k špecifickým budúcim politikám, 

ktorých detaily nie sú isté (Keohane, Nye, 1977, s. 165). Pokiaľ sa dajú nadchádzajúce 

politiky predvídať, prídu na rad pravidlá. Preferencie ohľadom inštitúcií sú tak rozdielne ako 
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v krajinách, tak aj v konkrétnych veciach, a to v nadväznosti na postavenie vlády v tej-ktorej 

otázke. 

Modely podpory všeobecných inštitucionálnych ustanovení podľa Moravcsika 

reflektovali federalistickú hypotézu. Domáca rétorika a štiepenie však napriek tomu 

potvrdzujú existenciu značných ideologicky zakotvených motivácií. Vo svojej 

najjednoduchšej podstate spočíva medzivládne liberálny prítup v dvoch kľúčových 

predpokladoch o medzinárodnej politike. Prvý tvrdí, že štát je rozhodujúcim hráčom v rámci 

anarchistického usporiadania medzinárodného systému, čo znamená, že štáty sa usilujú 

o presadzovanie svojich cieľov najmä prostredníctvom medzivládnych vyjednávaní 

a obchodovania, nie presadzujúc politické rozhodnutia prostredníctvom centralizovanej 

autority, ktorá by tieto rozhodnutia prijímala. Režimom ktorý najpresnejšie vystihuje 

Európske spoločenstvo v duchu medzivládne liberálneho prístupu je „medzinárodný režim 

pre koordináciu politík“ (Moravcsik 1993, s. 480).  

Tento predpoklad nie je vo svojej podstate “realistický“, aj keď tak na prvý pohľad 

môže pôsobiť. Národná bezpečnosť totižto netvorí dominantnú motiváciu, preferencie štátu 

a identita sú nejednotné, štátna moc sa nespolieha na donucovacie schopnosti a v spojitosti 

s medzinárodnými inštitúciami sa nedá hovoriť o ich marginálnom význame (Keohane, Nye 

1977, s. 25). Medzinárodne liberálny prístup prosto uznáva strohú empirickú skutočnosť o 

súčasných inštitúciách ako je Európska únia: jednotlivé členské štáty sú tzv. pánmi zmluvy 

a aj napriek odovzdaniu časti svojej suverenity v prospech nadnárodnej inštitúcie naďalej 

disponujú výsostnými rozhodovacími právomocami a politickou legitimitou. 

Každá teória s ktorou v práci operujeme plní v našom prípade funkciu nástroja, 

pomocou ktorého nazeráme na zmeny v klimatickej politike Európskej únie. Prostredníctvom 

využívania týchto nástrojov na analýzu v neskorších kapitolách sa dopracujeme k potvrdeniu, 

resp. vyvráteniu hypotéz, vyplývajúcich z teórií vo vzťahu k zmenám v klimatickej politike 

počas jednotlivých skúmaných období. V rámci analýzy liberálne medzivládneho prístupu 

formulujeme jednu hypotézu. Táto teória vyzdvihuje záujmy a moc členských štátov vo 

vzťahu k rozširovaniu integrácie. Prvou hypotézou teda je, že vývoj zmien v klimatickej 

politike Európskej únie reflektuje záujmy a moc členských štátov. V posledných troch 

kapitolách sa budeme zaoberať postojmi a aktivitami členských štátov a porovnáme ich 

s výslednými klimatickými opatreniami, na základe čoho vydedukujeme záver v prospech, 

respektíve neprospech hypotézy. 
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2.2. Inštitucionalizmus racionálnej voľby 

 

Aké dôležité sú nadnárodné inštitúcie? Prináleží im právom označenie nezávislej 

príčinnej premennej v politike Európskej únie? Aká dôležitá je Komisia? A čo Európsky 

súdny dvor, či Európsky parlament (Koelble, 1995, s. 240)? Je pre Úniu charakteristická 

pretrvávajúca dominancia jej členských štátov, alebo Komisia a Súd, postupne odoberajúce 

kúsok po kúsku zo suverenity štátov? Toto je len zopár z dôležitých otázok, ktoré predstavujú 

záujem pri hľadaní hlbšieho porozumenia európskej integrácie a na ktoré sa snaží nájsť 

odpovede akademická obec aj s pomocou inštitucionalizmu racionálnej voľby. 

Inštitucionalizmus racionálnej voľby vo svojich začiatkoch vychádzal zo skúmania 

správania amerického Kongresu. Závery tohto výskumu vykazovali značnú stabilitu. V druhej 

polovici 70. rokov minulého storočia sa zástancovia téorie racionálnej voľby zaoberali 

otázkou, ako možno tento fenomén vysvetliť. Pri hľadaní odpovede sa zamerali na inštitúcie 

(Shepsle, 1986, s. 69). Inštitucionalisti racionálnej voľby v oblasti politických vied využívali 

bohaté analytické nástroje z “novej ekonomiky organizácie“, ktorá kladie dôraz na dôležitosť 

vlastníckych práv a transakčných nákladov v rámci hladkého chodu a vývoja inštitúcií 

(Williamson, 1985, s. 42). Výnimočne vplyvným sa ukázalo tvrdenie, že vývoj určitej formy 

organizácie sa dá objasniť ako záver snáh o zmenšovanie objemu transakčných nákladov 

vynaložených pri vykonávaní tej istej aktivity bez existencie inštitúcie. 

Zástancovia tejto teórie sa v posledných desaťročiach sústreďujú aj na niekoľko 

ďalších javov (Laver, Shepsle, 1990, s. 851). Medzi ne sa zaraďuje aj chovanie v rámci 

medzinárodných koalícií, vývoj v oblasti politických inštitúcií, ako aj intenzita konfliktov 

s etnickým podtónom. Organizačnú konštrukciu firmy možno vysvetliť prostredníctvom 

metódy akou minimalizuje objem transakčných nákladov, výrobných nákladov alebo 

nákladov na rozširovanie vplyvu.  

Zástancovia inštitucionalizmu racionálnej voľby naznačujú, že kultúry, oblasti ako aj 

sektory sú pre súbory jednotlivcov nezrozumiteľnými frázami (Koelble, 1995, s. 240). 

Neurčitý charakter sociologickej terminológie ukrýva prostý postreh, a to že jednotlivci 

vytvárajú kolektívy, ktoré sa nevyskytujú z čista jasna, ale sú vytvárené práve jednotlivcami. 

Cieľom teórie racionálnej voľby je poskytnúť súvislé objasnenie pôvodu a pokračovania 

kooperatívneho správania a kolektívnej činnosti, čo zasa objasňuje pôvod kultúrnych a 

sociálnych noriem, ako aj tvorbu inštitúcií (Olsen, 1990, s. 215). Aj keď rôzne kultúry môžu 

rôzne ovplyvňovať preferencie, jednotlivec stále oplýva súborom možností na maximalizáciu 

preferencií. Jadro tejto predstavy ľudskej činnosti je obsiahnuté v pojme výmeny, a to že 
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voľba jednotlivcov vytvára vplyv na voľbu ďalších jednotlivcov a že táto voľba môže mať 

nezamýšľané následky. Racionálne zmýšľajúci jednotlivci inštitúcie skôr navrhujú tak, aby im 

uľahčili dosahovanie ich cieľov. No predovšetkým, aby poskytovali výmenné vzťahy s 

pravidlami, postupmi a mechanizmami presadzovania.  

North tvrdí že inštitucionálne zmeny sú spôsobované zmenami cien, ktoré sú hnacou 

silou pre aktérov vo vnútri inštitúcií ako aj mimo nich, aby sa vrátili k rokovaniu ohľadom 

podmienok účasti a revidovali tak inštitucionálne pravidlá spolu s postupmi presadzovania 

práva (North, 1990, s. 52). Levi poukazuje na terminológiu keď poznamenáva, že jazyk cien 

zastiera mocenský boj medzi jednotlivcami. Myšlienka je v jej podaní preformulovaná takto: 

„Zmena je najpravdepodobnejšia vtedy, keď dôjde k zvýšeniu efektivity jednotlivcov 

hľadajúcich zmenu a k zníženiu blokovacej sily jednotlivcov, ktorých záujmy sú v zhode so 

súčasným inštitucionálnym usporiadaním“ (Cook, Levi, 1992, s. 407). Jej argument je 

podporovaný inštitucionálnou analýzou, ktorá sa zaoberá schopnosťami osôb s rozhodovacími 

právomocami zabezpečovať výhody, uvaľovať sankcie a vytvárať stimuly pre ostatných, čím 

by si získali ich ochotu spolupracovať, a taktiež spôsobmi monitorovania tých, ktorí by 

spolupracovať nechceli. 

Polemika o tom, či kultúra, štruktúra alebo maximalizácia úžitku majú súvis 

s aktivitami jednotlivcov, sa bezpochyby nezastaví. Zdá sa však, že proti sebe stojace póly od 

seba nedelí priveľká vzdialenosť. S ohľadom na objasnenie všeobecných javov, štruktúry, 

kultúry a konkrétnych konaní sú potrebné obe (Wildavsky, 1994. s. 142). 

Toto vedecké bádanie v rámci regionálnej integrácie rozdeľuje dva tradičné 

myšlienkové prúdy, ktoré sme rozobrali v predchádzajúcich podkapitolách, pričom 

neofunkcionalisti všeobecne potvrdzujú a intergovemmentalisti všeobecne popierajú 

akúkoľvek významnú príčinnú rolu regionálnych nadnárodných inštitúcií v procese integrácie 

(Pollack, 2003, s. 100). Ani jeden z týchto prúdov však podľa Pollacka neprišiel so všeobecne 

testovateľnými a aplikovateľnými hypotézami v spojitosti s podmienkami a spôsobmi, akými 

by podľa nich mali nadnárodné inštitúcie spôsobovať nezávislý príčinný vplyv na správu 

Európskej únie či proces integrácie v Európe. 

S ohľadom na proces analýzy rozdeľuje inštitucionalizmus racionálnej voľby otázky 

nadnárodnej suverenity a vplyvu do troch menších podskupín otázok (Riker, 1980, s. 437). 

V prvom rade skúma typy funkcií, ktorých rozhodovacie právomoci by sa jednotlivé členské 

štáty boli ochotné vzdať v prospech nadnárodných inštitúcií. Táto analýza je do značnej miery 

bežnou a jej východisko pochádza z funkčných teórií inštitucionálneho dizajnu za 

predpokladu absencie úplných informácií, čo vo všeobecnosti kladie dôraz na význam 



40 

 

kontroly dodržiavania a interpretácie neúplných zmlúv, vydávania sekundárnych právnych 

predpisov ako aj formálneho nastavenia agendy. Naznačuje, že tento typ funkčných teórií 

umožnuje výborné pochopenie právomocí určitých inštitúcií Európskej únie, iných však 

naopak nie. 

V druhom rade skúma, v akom rozsahu dokážu nadnárodné inštitúcie vykonávať svoje 

funkcie bez závislosti na vplyve členských štátov (Pollack, 2003, s. 101). Pritom skúma teóriu 

rôznych spôsobov kontroly členských štátov nad inštitúciami, ktoré zakladajú. Naznačuje, že 

autonómia danej nadnárodnej inštitúcie je zásadným spôsobom závislá od efektivty a miery 

dôveryhodnosti jednotlivých kontrolných mechanizmov, ktoré ustanovujú zástupcovia 

členských štátov a taktiež, že sa líšia naprieč inštitúciami, ako aj vo vzťahu k príslušnej 

oblasti politík. To časom vyúsťuje v rôzne prvky a modely nadnárodnej suverenity. V 

podstate prichádza s tvrdením, že monitorovanie aj proces uvaľovania sankcií sú pre samotné 

členské štáty, ako aj pre nadnárodných aktérov príliš nákladné, a že títo aktéri sú oprávnení 

využívať nejednotné preferencie naprieč štátmi, s cieľom minúť sa uvaleniu sankcií. 

Napokon sa inštitucionalizmus racionálnej voľby venuje otázke nastavenia 

programov, resp. úlohe Komisie v rámci legislatívneho procesu, pričom rozslišuje formálne 

a procesné nastavenie na jednej strane a na strane druhej neformálne, resp. obsahové 

nastavenie (Shepsle, 1986, s. 63). 

Hlavný prístup teórie racionálnej voľby k otázke inštitucionálneho výberu je 

funkcionalistický (Pollack, 2003, s. 102). To znamená, že teória racionálnej voľby vysvetľuje 

inštitucionálne voľby prostredníctvom funkcií, ktorých vykonávanie je očakávané od 

konkrétnej inštitúcie, ako aj dopadov na výsledky politík, ktorých vytvorenie sa očakáva, 

podliehajúc neistote, ktorá je previazaná s akýmkoľvek inštitucionálnym dizajnom. 

Ak chceme použiť analýzu racionálnej voľby pri skúmaní nadnárodných inštitúcií,  

vzápätí sme vedení k funkčnému argumentu (Keohane, 1984, s. 80). Vo svojej podstate berú 

funkčné vysvetlenia do úvahy príčiny, s ohľadom na ich dopady. Ako príklad si vezmime 

investíciu, ktorú je možné objasniť následným ziskom: „Zvýšená ziskovosť ťažby ropy zvýšila 

investície do ropného priemyslu“ (Keohane, 1984, s. 80). Z hľadiska času je investícia 

bezpochyby príčinou zisku, keďže zisk nasleduje po úspešnom zužitkovaní danej investície. 

Avšak v prípade tejto funkčnej formulácie je kauzálny tok opačný, keďže účinok je 

vysvetlením príčiny. Opisované inverzné spojenie účinku a príčiny je dané očakávaním 

racionálneho správania, a to že predpokladané zisky povedú k investíciám (Pollack, 2003, 

102). 
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Počas diskusie sa ako kľúčové determinanty nadnárodnej suverenity ukázali štyri 

faktory (Keohane, 1984, s. 87). Prvým z nich, s ktorým sa môžme stretnúť pri 

Moravcsikovom intergovernmentalizme, ako aj pri všelijakých analýzach teórie racionálneho 

výberu, je rozloženie preferencií medzi nadnárodnými predstaviteľmi a hlavami členských 

vlád. Nadnárodné inštitúcie konajú počas každej z ich aktivít v rámci obmedzení, ktoré 

predstavujú preferencie členských štátov, a ktoré musia byť brané do úvahy pri všetkých 

nadnárodných výkonných, súdnych a legislatívnych funkciách a takisto pri funkciách 

nastavovania agendy (Pollack, 2003, s. 129). Pollack tiež naznačil, že nadnárodní 

predstavitelia môžu využívať heterogénny charakter preferencií členských štátov, predísť tým 

uvaľovaniu sankcií za vyhýbanie sa a presadzovať tak právne návrhy pomocou ich 

formálnych oprávnení v oblasti nastavovania agendy. Nadnárodné inštitúcie nemôžu pri 

vykonávaní svojich aktivít ignorovať preferencie členských vlád, môžu ale tvorivo operovať v 

rámci hraníc týchto ich preferencií v nadväznosti na ich autonómne konanie, vyhýbajúc sa 

sankciám a zároveň stanovujúc rokovací program vlád členských štátov.  

Druhým zo spomínaných kľúčových faktorov je zručnosť nadnárodných 

predstaviteľov vo využívaní heterogénnych preferencií členských vlád, čo zase závisí od toho, 

ako sú nastavené pravidlá inštitucionálneho rozhodovania stanovené pre uplatňovanie sankcií, 

nadradenosť, resp. podriadenosť legislatívnych opatrení a od zmien v mandátoch 

nadnárodných predstaviteľov (Moe, 1987, s. 483). Inštitúcie sú teda podstatné a preto sú 

predmetom hádok medzi členskými štátmi a Úniou. 

Tretím faktorom je rola neucelených informácií či miera istoty v rámci vzťahov medzi 

nadnárodnými a vládnymi predstaviteľmi, ktorých význam neradno spochybňovať (Pollack, 

2003, s. 130). Nekompletné informácie majú závažný vplyv na prvotné rozhodnutia členských 

štátov ohľadom delegovania častí ich suverenity na nadnárodné inštitúcie. 

Štvrtý faktor potvrdzuje literatúra o nadnárodnom podnikaní kladúca dôraz na to, že 

pôsobnosť nadnárodných inštitúcií je najvýraznejšia v prípadoch, keď tieto inštitúcie oplývajú 

jasnými nadnárodnými volebnými obvodmi nadnárodných inštitúcií, záujmových skupín či 

jednotlivcov v rámci jednotlivých členských štátov, a ktoré môžu konať tak, aby vynechali 

vlády členských štátov a vyvíjať tak tlak priamo na ne (Green, Shapiro, 1994, s. 73). Všetky 

nadnárodné inštitúcie sú v konštantnom pohybe medzi dvoma pólmi. Jedným sú členovia vlád 

štátov, s ktorých pomocou sa tieto inštitúcie zrodili a ktoré stále môžu meniť ich postoj 

k mandátom. Druhým pólom sú nadnárodné volebné obvody, ktoré fungujú jednak ako 

obmedzenie, ale aj ako zdroj v úsilí inštitúcií o zabezpečenie ich autonómie. 
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Inštitucionalizmus racionálnej voľby ponúka zaujímavý pohľad na európsku 

integráciu. V spojitosti s touto teóriou sa vynára hypotéza: Zmeny v klimatickej politike 

Európskej únie sa vyvíjajú vo väzbe na aktivity a záujmy nadnárodných aktérov, konkrétne 

Európskej komisie. Podobne ako v prípade prvej teórie sa aj pri inšitucionalizme a 

vplyve nadnárodných inštitúcií budeme v posledných kapitolách zameriavať na postoje a 

a aktivity Európskej komisie, ktoré porovnáme s výsledkami klimatických vyjednávaní a 

hlasovaní, na základe čoho vydedukujeme záver v prospech či neprospech hypotézy. 

Medzivládne liberálny systém aj inštitucionalizmus racionálnej voľby nám pomáhajú 

s rozširovaním obzorov, ktoré sú kľúčové pre pochopenie fenoménu európskej integrácie. Vo 

svojej podstate žiadna z týchto teórií nie je na omyle, nedá sa ani povedať, že by jedna bola 

nadradená druhej. Záverom, každá z týchto dvoch teórií nám poskytuje určitý pohľad na 

európsku integráciu. Dívajú sa však na ňu z iných, v niektorých prípadoch až kontrastných 

uhlov. Obe teórie venujú pozornosť správaniu kľúčových aktérov, priestorom v ktorých 

pôsobia a príčinným mechanizmom, ktoré predstavujú spojovník medzi ich konaním 

a výsledkami v rámci inštitúcií. 

O príčinách európskej integrácie a jej budúcnosti teda stále môžeme polemizovať 

(Risse, 2005, s. 297). Pomyselné inštitucionálne ekvilibrium medzi nadnárodnými a 

medzivládnymi zložkami zmlúv sa s veľkou pravdepodobnosťou bude udržiavať. Nasvedčujú 

tomu zásadné nezhody medzi členskými krajinami a ich obyvateľmi v oblasti budúcnosti 

Európskej únie, ktoré majú korene hlboko vo svojich vlastných národných a európskych 

identitách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

3. Zmeny v klimatickej politike Európskej únie v rokoch 2009 - 2014 

 

V spojitosti s vyjednávaniami o klimatických cieľoch po roku 2020 je potrebné na 

začiatok poznamenať že to, čo bolo dosiahnuté uzneseniami z roku 2007 bolo predovšetkým 

vytvorenie procesných a politických závislostí, ktoré naďalej pokračovali v ovplyvňovaní 

priebehu vyjednávaní o politickom rámci po roku 2020 aj v nasledujúcich rokoch (Becker, 

2012). Európska komisia sa zaoberala prípravnými prácami na rokovania o klimatických 

cieľoch po roku 2020 už od roku 2011. Na druhej strane, členské štáty sa neponáhľali so 

zaujatím stanoviska, čo v klimatickom a energetickom spoločenstve vzbudzovalo dojem, že 

úlohu hlavného motora v tomto procese zohráva Komisia (Európska komisia, 2011). Debata 

ohľadom cieľov začala už v roku 2011 postupným návrhom troch plánov, ktorých základ 

tvorili makroekonomické modely na obdobie do roku 2050. V rámci prvého plánu, 

zastrešujúceho transformáciu na nízko-uhlíkové hospodárstvo Komisia zisťovala, ako čo 

najlepšie nastaviť ciele zníženia emisií na obdobie do roku 2050 v energetike, primárne v 

doprave, aj aké strednodobé ciele zníženia možno stanoviť pre roky 2030 a 2040 (Fischer, 

Geden, 2012). Vo viacerých zloženiach nebola Rada schopná sa dohodnúť ani len na právne 

nezáväzných cieľoch plánov pre jednotlivé krajiny, čomu do značnej miery “pomohol“ 

odporujúci postoj Poliakov, ktorých veto bránilo Rade v prijatí akýchkoľvek jednohlasných 

záverov. 

Poliakom sa v rámci vtedajších vyjednávaní nepozdávala najmä reforma systému 

obchodovania s emisiami (Nowicki, 2011, s. 12). V prípade, že by bol schválený návrh 

Komisie, aby sa so všetkými kvótami energetického priemyslu dalo obchodovať formou 

aukcie, spôsobilo by to negatívne implikácie pre poľský energetický priemysel (z veľkej časti 

založený na uhlí). V Poľsku prevládala myšlienka, že nanútenie kúpy všetkých kvót oxidu 

uhličitého prostredníctvom aukcie energetickým spoločnostiam by viedlo k značnému 

zvýšeniu cien elektriny. 

“Zabúdalo“ sa však pritom na podstatnú skutočnosť a to, že príjmy z vydražených 

certifikátov by putovali priamo do poľského štátneho rozpočtu, čo by umožnilo zníženie daní 

v iných oblastiach, popri investíciách na zefektívnenie využívania energie (Ancygier, 2013, s. 

83). Viaceré poľské energetické spoločnosti sa združili pod iniciatívou tzv. “Green Effort 

Group“. Ktorej hlavným zámerom bolo presadzovanie ekologickej solidarity, v rámci ktorej 

mali byť pri formulácii cieľov a nástrojov viac brané do úvahy ekonomické rozdiely medzi 

jednotlivými členskými krajinami. Prostredníctvom aktivít tejto iniciatívy a pohrozenia 
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vetovaním celého balíka nástrojov, sa Poliakom podarilo v rámci reformy systému 

obchodovania s emisiami vyjednať omnoho lepšie podmienky. 

Poľská vláda sústredila svoje aktivity najmä na zabezpečenie toho, aby na európskej 

úrovni nedošlo k prijatiu žiadnych ďalších povinností ohľadom znižovania CO2, keďže na boj 

proti energeticko-klimatickému balíku nedisponovala dostatočnými prostriedkami 

(Marcinkiewicz, 2012). Preto využili Poliaci preventívne veto na blokovanie návrhov 

nadnárodných inštitúcií, nevynímajúc tie nezáväzné, keďže by v budúcnosti mohlo dôjsť 

k transformácii ich nezáväzného charakteru. Prvýkrát realizovalo Poľsko túto stratégiu pri 

zasadnutí Európskej rady v júni 2011. Poľsko využilo právo veta v Rade aj v marci 2012, 

kedy zablokovalo Plán EÚ pre dosiahnutie nízko-uhlíkového hospodárstva do roku 2050. 

Vyústenie celého procesu napokon znamenalo porážku pre obnoviteľné zdroje energie 

a víťazstvo v prospech uhlia. Ukázalo sa, že to čo môže fungovať vo veternom Dánsku, 

nemusí fungovať v Poľsku, ktoré je zas bohaté na uhlie (Ciepiela, 2012). Živú diskusiu o vete 

Poliakov podnecovali vyhlásenia populárnych poľských médií, že cieľom európskej 

klimatickej politiky je posilňovať veľké členské krajiny Únie, zatiaľ čo priemysel v menších 

a chudobnejších krajinách, ako je napríklad aj Poľsko, má procesom transformácie trpieť. 

Iný pohľad na tvorbu a prijímanie klimatickej legislatívy nachádzame v rokoch 2010 

a 2011, kedy sa niekoľko severných a západných krajín EÚ, na čele s Veľkou Britániou 

snažilo zvýšiť cieľ 30% zníženia emisií bez akejkoľvek medzinárodnej dohody. Tento pokus 

však nebol úspešný, a to zásluhou Poľska, ticho podporovaného členskými krajinami strednej 

a východnej Európy (Becker, 2012). Aj napriek tomu že v čase, keď už bolo jasné že sa cieľ 

zníženia pre rok 2020 podarí dosiahnuť skôr, sa Únii nepodarilo tento cieľ dodatočne navýšiť. 

Tento prípad dokazuje, že následkom nevyhnutnosti dosiahnutia konsenzu je veľmi obtiažne 

upravovať ciele stanovené Európskou radou, čo sa vzťahuje aj na prípady, kedy sa počiatočná 

situácia dramaticky zmenila aj zásluhou prijatých legislatívnych nástrojov. 

V marci 2013 zverejnila Európska komisia Zelenú knihu o energetickej a klimatickej 

politike do roku 2030 (Európska komisia, 2013). Táto brala väčší ohľad na preferencie 

členských krajín, aj naďalej však využívala analýzu, ktorá bola základom predchádzajúcich 

plánov. Konkrétny návrh politického rámca na obdobie po roku 2020 vypracovali napokon 

generálne riaditeľstvá Komisie (pre energetiku a pre klímu). Základ tvorilo ich vlastné 

vypracovanie hodnotenia pozícií zainteresovaných strán voči zelenej knihe, doplnené 

o komplexné vyhodnotenie makroekonomických dopadov. 

Samotný návrh Komisie, ktorý bol zverejnený 22. januára 2014, stanovuje vnútorný 

únijný cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 40% a cieľ zvýšenia pomeru obnoviteľnej 
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energie o 27% pre rok 2030 (Európska komisia, 2014). Zároveň Komisia predostrela tvorbu 

novej správnej štruktúry pre cieľ v rámci obnoviteľných zdrojov energie, založenej na tzv. 

národných energetických plánoch, ktorých evaluácia by mala spadať pod kompetencie 

Komisie. Zároveň by však pre tento cieľ vyplývala právna záväznosť len na úrovni Únie. 

Ciele na národnej úrovni návrh ponechával v kompetencii členských krajín, zvyšujúc, resp. 

ponechávajúc tak ich suverenitu v oblasti vlastných energetických mixov. 

Plány (tzv. roadmaps) pre klímu, energiu a dopravu navrhnuté Európskou úniou na 

obdobie do roku 2050 sú založené na podobných myšlienkach, avšak prichádzajú s ďalším 

predpokladom, ktorý nebol v súlade s vtedajšími závermi Európskej rady. Konkrétne išlo 

o ambíciu, že Únia by mala smerovať k zníženiu emisií prinajmenšom o 80% za každých 

okolností, t. j. bez ohľadu na to, ako sa zvyšok vyspelého sveta rozhodne zachovať (Fischer, 

Geden, 2012). Tento prístup bol počas trvania rokovaní kritizovaný najmä zo strany Poľska, 

čo bolo viditeľné menovite keď zablokovalo závery Rady v spojení s plánmi Komisie do roku 

2050. 

Avšak ani zo strany Poliakov sa nedá hovoriť o spochybňovaní dôležitosti európskej a 

globálnej politiky s cieľom znižovania emisií. Nespochybňuje ani kľúčovú rolu energetického 

sektoru v tejto politike. Kritika Poliakov, ktorú začali podporovať aj ďalšie členské krajiny zo 

strednej a východnej Európy, bola reakciou na úroveň jednostrannej snahy Únie o zníženie 

emisií a príliš rýchle plány ohľadom transformácie na nízko-uhlíkové hospodárstvo (Ludlow, 

2013). Poliaci mali ohľadom týchto bodov výhradu, aby sa pri formulácii cieľov viac 

prihliadalo na hospodársku situáciu krajín. Vyšehradskú skupinu tvoria 4 krajiny: Poľsko, 

Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Táto skupina štátov už tradične vníma ako prioritné 

témy ceny energií a využívanie domácich zdrojov fosílnych palív (Fischer, Geden, 2012). 

Nepožadovali však kvôli tomu dodatočné hlavné ciele odkazujúce na konkurencieschopnosť 

krajín či bezpečnosť dodávok, a to aj napriek tomu, že oba spomenuté aspekty po 

mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v máji roku 2013 nadobudli omnoho poprednejšie 

miesto v rámci oficiálnej agendy Európskej únie. Vyšehradská skupina teda v tomto období 

nepodporovala paradigmu ekologicky udržateľnej transformácie, ba práve naopak, jej snahy 

boli zamerané na jej oslabenie. 

Čo sa týka koncepcie, krajiny strednej a východnej Európy limitovali svoju iniciatívu 

na prosté navrhovanie dodatočných podmienok implementácie európskeho transformačného 

modelu (Ludlow, 2013). Avšak z tohto vyplývajúce politické implikácie viedli k opatrnosti, 

čo sa týka väčšiny klimatických cieľov Únie. Roly tichých podporovateľov sa v tomto prípade 
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ujali juhoeurópske krajiny, spamätávajúce sa z finančnej krízy. Kľúčovou úlohou pre nich v 

tom čase bolo oživiť hospodárstvo, nie sústrediť sa na ekologickú transformáciu. 

Revizionistické tendencie možno nájsť aj v súvislosti so systémom obchodovania s 

emisiami. V treťom obchodovacom období (2013 - 2020) sa neočakávala rozsiahlejšia 

reforma, pretože by narazila na silný odpor v Rade ministrov (Európska komisia, 2014). Štáty 

s menšími klimatickými ambíciami boli voči výraznému znižovaniu emisií v rámci 

obchodovania s emisiami skeptické, no aj napriek tomu tento nástroj stále vnímali ako účinný, 

ktorého zachovanie je dozaista opodstatnené. 

Čo sa týka energetických politík, aj v tomto sektore sa pri formulovaní svojich 

preferencií vysoké percento krajín riadi v značnej miere predošlými skúsenosťami s 

politikami zameranými na zvýšenie miery využívania obnoviteľných zdrojov energie do roku 

2020 (Rayner, Jordan, 2013, s. 79). Zatiaľ čo napríklad škandinávske krajiny nemali 

výraznejšie problémy s dosahovaním ich národných cieľov, pre niekoľko ďalších členských 

krajín to nebolo až také bezproblémové. Menovite v krajinách pristúpivších do Únie po roku 

2004 boli existujúce podporné schémy výrazným spôsobom krátené v nadväznosti na zmenu 

priorít vo vnútornej politike, alebo v dôsledku tlakov na konsolidáciu po globálnej 

hospodárskej a finančnej kríze. 

Posledný z troch hlavných cieľov z roku 2007 sa týka energetickej efektivity. Čím sa 

tento cieľ odlišuje od ostatných dvoch je to, že nebol Radou vnímaný ako právne záväzný, iba 

ako orientačný. Drvivá väčšina krajín (vynímajúc Dánsko) prejavila v tomto smere len veľmi 

chabú vôľu. Krajiny sa počas funkčného obdobia siedmeho parlamentu nehrnuli za 

ustanovením nového cieľa energetickej efektivity na úrovni EÚ, keďže by to znamenalo 

zvýšenie regulačných aktivít Komisie a to aj v prípade, že by charakter cieľa bol len 

orientačný. Väčšina členov Únie zdieľa spoločný postoj v oblasti energetickej efektivity, a to 

ponechať štátom čo najširšie nezávislé právomoci. 

Zásluhou viacerých spomenutých faktorov nepôsobil počas 7. Parlamentu takpovediac 

žiaden veľký tlak v prospech vytvárania nových rozhodnutí. V tomto období sa stretávame 

s novým prístupom riešenia problémov, a to zámerne nerozhodnúť vôbec, či už vo veci 

reformy obchodovania s emisiami alebo vyjednávaní ohľadom nastavenia klimatických 

cieľov po roku 2020 (Geden, 2010. s. 20). Tento posun sa však čiastočne podarilo zastrieť 

zásluhou komunikačnej politiky zo strany Komisie. Plány publikované pred desiatimi rokmi 

pracovali primárne s paradigmou udržateľnosti a  žiadna krajina (vynímajúc Poliakov) 

neoponovala prostredníctvom vyjadrenia otvoreného odporu, mohlo sa zdať, že energetická a 

klimatická politika Únie sa príliš orientovala na uznesenia z roku 2007. Zmena prišla až 
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v roku 2013 po zasadnutí Európskej rady v máji, počas ktorého sa preberali trendy v cenách 

energií. To značilo, že konečne boli vyslyšané pripomienky členských štátov vo veci ich 

konkurencieschopnosti. Navzdory vysokej miere polarizácie krajín v klimatických 

a energetických témach sa veciam v oblasti cien elektriny a plynu darí mobilizovať širšie 

zoskupenia štátov než je zvykom, keďže sa udržiavajú na popredných priečkach v rebríčkoch 

priorít väčšiny členských krajín. 

Ďalší významný posun v rámci energetickej a klimatickej politiky Európskej únie 

možno identifikovať vo vzťahu členských štátov voči Únii. Do určitej miery aj zásluhou 

tretieho klimaticko-energetického balíka sa európsky energetický sektor v posledných rokoch 

7. funkčného obdobia Parlamentu viditeľne europeizoval. Rastúci trend možno pozorovať 

najmä v spojení s trhmi s elektrickou energiou a plynom. K výraznejšej integrácii 

energetických politík medzi národnými vládami však nedošlo. Drvivá väčšina členských 

krajín chce stále rozhodovať o podobe svojich energetických mixov individuálne, na čo majú 

zvrchované právo a zasadzujú sa proti nástrojom EÚ, ktoré by mohli vyústiť v nežiaduce 

zmeny v štruktúrach dodávok energie jednotlivých štátov, keďže sa snažia primárne o 

formuláciu a presadenie vlastných národných priorít (Geden, 2012, s. 20). Ak sa preferencie 

členských krajín dostanú do rozporu s tými európskymi, krajiny zvyknú v takýchto prípadoch 

hrať o čas. Počas obdobia 7. Parlamentu bolo zaznamenaných viacero snáh zo strany štátov 

predísť nežiaducim klimatickým a energetickým iniciatívam, pozastaviť, či oslabiť ich. 

Počas tohto obdobia pozorovateľne klesla dôveryhodnosť štátov vo vzťahu k 

makroekonomickým predpovediam a iným odborným prognózam (Rayner, Jordan, 2013, s. 

79). Komplexná povaha týchto otázok mala za následok zvýšenie operalizácie štátov v rámci 

svojich vlastných individuálnych predstáv. Vo výsledku sa tvorcovia politík stretávajú so 

sťaženými podmienkami pre nájdenie dohody a implementáciu klimatických a energetických 

nástrojov. Na konci 7. Parlamentu sa k tvorbe politiky v tejto oblasti nepristupovalo na 

základe prístupu tvorby politík založených na dôkazoch, ale skôr na základe modelu tvorby 

dôkazov založených na politikách. Štáty tak stratili dôveru vo výsledky vedeckých štúdií, 

ktoré tým pádom prestali ovplyvňovať zmeny v ich preferenciách. Tieto štúdie začali slúžiť 

primárne na legitimizáciu už formulovaných zmien preferencií. 

Podľa slov proponentov medzivládne liberálneho prístupu  dochádza od roku 1992 k 

poklesu celkovej zákonodarnej činnosti v rámci Rady (Bickerton et al., 2015). Zoznam 

legislatívnych aktov ukazuje na značný pokles v celkovej miere prijímania legislatívnych 

aktov počnúc rokom 2009,  následný mierny nárast v rokoch 2012-2014 nasledovaný ďalším 

poklesom, ktorý pokračuje aj v rokoch 2020 a 2021 počas trvania pandémie koronavírusu, 
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kedy je klimatická politika, ostatne, tak ako všetky sektory, odsunutá do úzadia (Wurzel, 

Liefferink, Di Lullo, 2019, s. 258). 

Evaluácia vývoja klimatickej politiky Európskej únie počas prvého skúmaného 

obdobia sa nedá generalizovať v prospech jednoznačného trendu zmien. Koncom dvetisícich 

rokov pokračoval vývoj klimatickej politiky s perspektívou obdobia po roku 2012, 

pripravoval sa rámec na obdobie po skončení platnosti Kjótskeho protokolu a bol prijatý 

súbor strategických cieľov v oblasti klímy a energetiky, ktoré mali byť dosiahnuté najneskôr 

v roku 2020. Na prelome desaťročí však už klimatická politika EÚ čelila niekoľkým krízam: 

neúspešnému pokusu o presadenie tvrdších klimatických cieľov na Kodaňskej konferencii, 

potrebe zreformovať systém obchodovania s emisiami a v neposlednom rade aj globálnej 

ekonomickej kríze, čo viedlo k poklesu v rámci ambícií a vodcovstva EÚ v klimatickej 

politike (Burns, Tobin, 2018, s. 324). 
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4. Zmeny v klimatickej politike Európskej únie v rokoch 2014 - 2019 

 

Pre obdobie počas trvania 8. funkčného obdobia Európskeho parlamentu sú 

charakteristické hospodárske, sociálne ako aj politické problémy (napríklad kríza eura), čo vo 

veľkej miere napomohlo k diferencovanej integrácii v rámci európskej 28/27 a s veľkou 

pravdepodobnosťou aj k vôbec prvému procesu politického rozpadu EÚ, Brexitu (Webber, 

2014, s. 352). Je to však aj globálna dynamika, ktorá predstavovala a stále predstavuje ďalšiu 

výzvu pre environmentálnu politiku Európskej únie a jej členské krajiny. Mnoho faktorov 

zapríčinilo, že témy týkajúce sa ochrany životného prostredia a boja proti klimatickej zmene 

sa na pomyselnom rebríčku európskych politík posunuli smerom nadol. Medzi prominentné 

faktory v tomto období patria predovšetkým doznievajúca hospodárska recesia, vlny migrácie, 

zvládanie konfliktov a obavy o udržanie energetickej bezpečnosti (Holzinger, 

Schimmelfennig, 2012, s. 295). Tieto, ako aj niektoré ďalšie okolnosti nepomáhajú vládnucim 

kruhom, ani žiadnemu západnému demokratickému štátu s vládnutím a prijímaním, či 

implementáciou regulačných mechanizmov s cieľom znížiť dopady klimatických zmien na 

životné prostredie, ale práve naopak, celý proces transformácie hospodárstva spomaľujú. 

Od existencie týchto faktorov sa odvíjajú 3 kľúčové problémy. V prvom rade, faktory 

predstavujú veľkú výzvu a skúšku pre smerovanie a prakticky aj prostú životaschopnosť 

politickej, hospodárskej i sociálnej integrácie v Európe (Steinbach, Knill, 2017, s. 430). 

Druhým je empirická otázka, či sú tieto faktory zodpovedné za obdobie nerovnováhy, ktoré 

zásadným spôsobom zmení povahu EÚ z dlhodobého pohľadu. Tretím problémovým 

aspektom je, v akej miere predstavuje strata rovnováhy hrozbu pre proces integrácie 

a environmentálny sektor celej Únie. Literatúra naznačuje, že EÚ možno nebúra svoju 

klimatickú politiku, no dozaista je pozorovateľný rozsiahly rétorický prúd zasadzujúci sa o 

zníženie byrokratického zaťaženia a zmiernenie globálnych environmentálnych ambícií, ktoré 

so sebou môžu niesť dlhodobé následky. 

Parížske rokovania sa blížili a tak v roku 2014 prijala Európska rada akčný rámec pre 

oblasť klímy a energetiky do roku 2030, ktorý obsahoval návrh 40% zníženia emisií 

skleníkových plynov a 27% navýšenia využívania obnoviteľnej energie a energetickej 

účinnosti do roku 2030 (Európska rada, 2014). Vo svojich národných cieľoch znižovania 

emisií (NDC) Európska únia zmienila možnosť zníženia emisií v Európe až o 80% do roku 

2050. Národné ciele znižovania ponúka medzinárodnému spoločenstvu každá krajina v rámci 

boja s klimatickou zmenou. Ich nedodržiavanie však predstavuje pre krajiny v podstate len 
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hrozbu straty medzinárodnej prestíže, nie je totižto predmetom sankcií. Ciele zníženia pre 

obdobie do roku 2030 sa stanovili paralelne vedľa vyjednávaní v Paríži, na ktorých neboli 

závislé (Ruiz-Campillo, 2020, s. 5). Tieto však pre členské štáty Únie povinné sú. Na konci 

roku 2015 sa krajiny napokon dohodli na podobe prvej medzinárodnej dohody, adresujúcej 

zmenu klímy – Parížskej dohody, v rámci ktorej sa podpísané krajiny zaviazali k znižovaniu 

produkcie skleníkových plynov. Do platnosti vstúpila dohoda 4. novembra 2016. 

V rámci tretieho obdobia obchodovania s emisiami (2013 - 2020) došlo k zavedeniu 

viacerých reforiem zlepšujúcich efektivitu, či zníženie prebytočného počtu kvót v systéme, 

vyplývajúceho z nadmerného pridelenia počas prvých dvoch fáz, čomu dopomohol aj pokles 

dopytu spôsobený hospodárskou krízou. Bol napríklad zavedený jednotný emisný strop na 

celoeurópskej úrovni. Aukcie kvót naviac vystriedali bezplatné prideľovanie kvót ako 

štandardnej metódy (van Zeben, 2014). Pravidlá upravujúce alokáciu kvót boli 

harmonizované naprieč všetkými členskými krajinami, čo malo zabrániť narúšaniu 

konkurencieschopnosti a upevniť stimuly systému v prospech využívania čistých technológií, 

čo zvýšilo efektivitu i účinnosť celej schémy. Otázku nadmerného prideľovania kvót 

adresovalo rozhodnutie stiahnuť 900 miliónov kvót z trhu. 

Preferencie Komisie a Parlamentu a spoločností, ktoré mali byť regulované 

prostredníctvom schémy obchodovania s emisiami, sa vôbec nezhodovali. Spoločnostiam sa 

však úspešne podarilo lobovať za to, aby boli limity schémy určované primárne na národnej 

úrovni štátov (Averchenko et al., 2016, s. 45). 

V roku 2015 sa Európska únia opakovane vyslovila za záväzok vytvorenia európskej 

energetickej únie, ktorej hlavným cieľom je podpora dostupnej, udržateľnej a bezpečnej 

energie, prostredníctvom „združovania zdrojov, prepájania sietí a zjednocovania moci 

členských štátov pri rokovaniach s tretími krajinami“ (Európska komisia, 2016). 

Energetická bezpečnosť predstavuje jednu z hnacích síl európskej klimatickej politiky. 

Platí to o to viac v kontexte udalostí posledných rokov. Politická kríza na Ukrajine a anexia 

Krymu priliali benzín do ohňa už tak napätým vzťahom s Ruskom, ktoré naďalej zostáva 

hlavným dodávateľom zemného plynu do Európskej únie. Situáciu nezlepšili ani ďalšie 

tranzitné krajiny, ktoré nie len počas minulého desaťročia viackrát pohrozili pozastavením 

dodávok (Eurostat, 2015). Takzvaná Európska stratégia energetickej bezpečnosti, prijatá v 

máji 2014 „nariadila krátkodobé „záťažové testy“ energetickej bezpečnosti pre jednotlivé 

členské štáty a vyzvala na zvýšenie núdzových zásob plynu ako aj na rozvoj núdzovej 

infraštruktúry, dobudovanie vnútorného trhu s energiou, zníženie v dopyte po energii a 

prechod na čistejšie palivá“ (Averchenko et al., 2016, s. 32). Napriek v podstate 
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homogénnemu prístupu vo veci energetickej bezpečnosti, či v procese stanovovania 

energetických mixov, existujú medzi členskými krajinami Európskej únie značné rozdiely v 

rámci ekonomickej výkonnosti a dotácií na fosílne palivá. To je prominentný faktor 

ovplyvňujúci ochotu štátov ne/zaviazať sa k odvážnym klimatickým cieľom. 

V októbri 2017 bola Európskou radou prijatá takzvaná Agenda lídrov, ktorej cieľom 

bolo do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 usmerňovať hlavné priority programu 

Únie (Európska rada, 2017, s. 2). Klimatická zmena sa v rámci Agendy lídrov ako jediná vec 

o životnom prostredí dostala na program len ako jeden z bodov diskusie pre jedno z budúcich 

stretnutí. Legislatíva Únie však stanovuje právo každej hlavy členského štátu či vlády na tzv. 

“follow up“, ktoré je možné využiť v prípade, že sa cíti byť z procesu vynechaným. V zhode 

s týmto právom môže členský štát vyžadovať “follow up“ aj vo veciach, o ktorých už bolo v 

minulosti rozhodnuté na zasadnutiach Rady. Vo veciach klimatických a energetických bolo 

toto procesné právo odvodené členskými krajinami zo Záverov zasadania Európskej rady 

(Európska rada, 2014, s. 1) z októbra 2014. 

Predsedníctvo Rady spolu s Komisiou a ESVČ reprezentuje Európsku úniu externe. 

Pre úspešné dosahovanie cieľov Únie je kľúčové, že trojica predsedníctiev je oprávnená 

využívať a využíva výhody, plynúce z členstva veľkých členských štátov, najmä ich 

diplomatické zdroje a štrukturálne právomoci v rámci medzinárodných vyjednávaní (Dupont, 

Oberthür, 2017, s. 69). V tomto smere, už tradične, bývajú pri vyjednávaniach najdôležitejšie 

pozície Francúzska, Nemecka, Komisie a pred Brexitom aj Spojeného kráľovstva, čo 

predstavuje tri zo štyroch veľkých členských krajín. 

Wurzel a spol. skúmajú dynamiku vodcovstva a iniciatív klimatických politík 

Európskej únie medzi členskými štátmi, Radou Európskej únie a Európskou radou. V analýze 

rozlišujú medzi rozličnými typmi vodcovstva a prichádzajú s pozoruhodnými zisteniami 

(Wurzel, Liefferink, Di Lullo, 2019, s. 251). V rámci štrukturálnych vodcovských schopností 

platí, že čím väčší je štát, tým väčšími vodcovskými schopnosťami oplýva. V prípade 

kognitívnych vodcovských schopností to však nemusí nevyhnutne platiť. Dáni, Švédi, 

Belgičania či Holanďania neprestajne zabezpečujú kľúčové kognitívne vedenie 

environmentálnej a klimatickej politiky Únie. Vo väčšine vyjednávaní platí, že veľké štáty 

disponujú väčšími vyjednávacími schopnosťami. Pokiaľ však hovoríme o kognitívnom type 

vodcovstva v oblasti klímy, rozlohou a počtom obyvateľov menšie členské štáty dokazujú, že 

môžu prekonať svoju štrukturálnu vodcovskú váhu. Pre úspešné výsledky integračných 

vyjednávaní sú obvykle potrebné viaceré typy vedenia (Liefferink, Wurzel, 2017, s. 952). 
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Štrukturálne či kognitívne vedenie tým pádom samo o sebe nezaručuje úspešné ukončenie 

vyjednávaní. 

Zdroje rozlišujúce medzi viacerými typmi vodcovstva prízvukujú, že v inštanciách 

klimatickej politiky Európskej únie disponuje Európska rada najvýznamnejšou štrukturálnou 

kapacitou, Rada má najväčšiu podnikateľskú kapacitu a členským krajinám je pripisovaná 

najdôležitejšia kognitívna a exemplárna vodcovská kapacita (Dupont, Oberthür, 2017, s. 71). 

Pre úspech v rámci tvorby klimatických politík je obyčajne nevyhnutná kombinácia 

viacerých druhov vodcovských schopností, vysvetľujúc vysokú mieru vzájomnej závislosti 

medzi Radou Európskej únie, Európskou radou a členskými štátmi, čo sa týka tvorby 

klimatickej legislatívy. Tento druh závislosti býva najľahšie pozorovateľný v rámci externej 

dimenzie klimatickej a energetickej politiky Únie, predovšetkým počas medzinárodných 

rokovaní o klíme. Počas klimatických konferencií v Kodani a v Paríži skombinovali Európska 

rada, Rada a členské štáty viaceré typy vodcovských schopností. V Kodani bez úspešného 

výsledku, v Paríži však ich spojenie napomohlo k dosiahnutiu značného úspechu (Wurzel et 

al., 2017). 

Reprezentanti Európskej únie použili vcelku odvážne ciele Únie v oblasti znižovania 

skleníkových plynov a obnoviteľnej energie (príkladné vedenie), identifikáciu klimatických 

zmien ako kľúčovej hrozby voči životnému prostrediu, no zároveň aj ako výbornej príležitosti 

pre zameranie sa na nízko-uhlíkové hospodárstvo (kognitívne vedenie), podporu nových aj 

existujúcich spojenectiev krajín za cieľom dosiahnutia ambicióznych cieľov opatrení v oblasti 

klimatickej politiky (podnikateľské vedenie) a ekonomickej sily (štrukturálne vedenie) na 

dosiahnutie nižšej miery rozdielov v dôveryhodnosti medzi externými ambíciami Únie a jej 

domácimi aktivitami (Dupont, Oberthür 2017). 

V roku 2018 sa nariadením revidovala Smernica o spoločnom úsilí. Stanovovala 

záväzné ciele zníženia na obdobie rokov 2021–2030, s čiastkovým cieľom dosiahnutia 

prinajmenšom 40% domáceho zníženia do roku 2030, pričom základ porovnávania stále 

predstavujú hodnoty z roku 1990. Súčasťou smernice o spoločnom, resp. zdieľanom úsilí sú 

ustanovenia poskytujúce členským krajinám určitú mieru flexibility čo sa týka plnenia cieľov. 

Sú to napríklad požičiavanie a prenášanie emisií, ktoré neboli využité, či použitie projektov na 

znižovanie emisií skleníkových plynov tretích krajín. V prípade nesplnenia cieľov 

spadajúcich pod Smernicu o zdieľanom úsilí im hrozí pokuta. (Európska únia, 2016). Rozdiel 

od systému obchodovania s emisiami, ktorý je regulovaný na úrovni celej EÚ, spočíva v tom, 

že v prípade ESD je štátom ponechaná väčšia miera flexibility, keďže je len na nich, v 

rámci ktorých sektorov sa rozhodnú konať, či už je to propagácia hromadnej dopravy, alebo 
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šetrných postupov v poľnohospodárstve, pokiaľ je hlavnou motiváciou znižovanie emisií 

skleníkových plynov (Ruiz-Campillo, 2020, s. 17). 

Evaluácia druhého skúmaného obdobia sa javí jednoduchšou, ako tomu bolo v prípade 

rokov 2009 – 2014 (Delreux, Ohler, 2019, s. 6). Politické nastavenie klimatického sektoru sa 

výraznejšie menilo až v polovici druhej dekády 21. storočia. Na rozdiel od Kodane 

predstavovala Konferencia v Paríži úspech externých klimatických ambícií EÚ, čo malo 

dopad aj na tvorbu novej dynamiky v rámci internej dimenzie. EÚ sa počas rokov 2014 - 2019 

podarilo posilniť klimatickú legislatívu a prijať viacero politík v nadväznosti na energetickú 

úniu, s cieľom splniť do roku 2030 ciele vytýčené v hlavnom meste Francúzska. Stále však 

počuť hlasy volajúce po ambicióznejších cieľoch, označujúcich legislatívu prijatú v tomto 

období za nedostatočnú, aj keď je pozorovateľný jasný trend smerujúci k stále viac a viac 

ambicióznym klimatickým politikám. 
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5. Analýza zmien 

 

Zásadné argumenty zdôvodňujúce podobu politického rámca Európskej únie 

a rýchlosť, akou sa bude vyvíjať, nepracujú s pozorovateľnými zmenami v preferenciách 

členských krajín ako s rozhodujúcimi (Európska komisia, 2018). Za základ považujú najmä 

optimalizované návrhy makroekonomickej politiky. Takto navrhnuté modely predikujú 

dlhodobé transformačné procesy energetického systému v Európe, no na druhej strane 

ignorujú masívne dopady nestálych politických racionalít v rámci Únie. Transformačné 

koncepty s pevne vytýčenými cieľmi a časovými rozvrhmi sa nezaobídu bez konzistentnej 

a dlhodobej tvorby politiky, ktorá je však od reality vzdialená. Vo výsledku sa stretávame s 

klimatickým diškurzom, ktorý vychádza v prvom rade z makroekonomických modelov 

a ktorý nezriedka zavádza k nesprávnym politickým implikáciám. 

Legislatívny proces je v Európskej únii presne definovaný v zmluvách. Čo sa ale týka 

stanovovania postupov pre prijímanie strategických politických rozhodnutí, sú už menej 

špecifické (Ludlow, 2007). Prijímanie týchto zásadných rozhodnutí je vždy v réžii Európskej 

rady, obchádzajúc prípravné práce Komisie. Európska rada sa skladá z 27 hláv štátov a 

predsedov vlád členských krajín Únie a rozhoduje o náplni a časovom harmonograme svojich 

rozhodnutí, ktorých prijatie si vždy vyžaduje konsenzus. V rámci štandardného legislatívneho 

procesu disponuje právom legislatívnej iniciatívy Európska komisia. Tá predkladá konkrétne 

návrhy Rade Európskej únie, zloženej z 28 ministrov, pod ktorých rezorty prejednávaná vec 

spadá, ako aj Európskemu parlamentu (Európska komisia, 2018). O jednotlivých návrhoch sa 

hlasuje podľa rôznych hlasovacích pravidiel, ktoré sa menia v závislosti od predmetu 

konkrétneho návrhu, pokiaľ sa ohľadom nového legislatívneho nástroja nenájde zhoda. 

Legislatívny proces v Európskej únii, začínajúci procesom rozhodovania o medzivládnej 

stratégii, ktorý nasledujú legislatívne procesy na úrovni Únie, už dlho predstavuje štandardnú 

prax a poukazuje na fakt, že na tvorbu politiky v Európskej únii majú dosah európske 

inštitúcie ako aj členské štáty. 

Návrhy Komisie síce plnia úlohu počiatočného referenčného bodu pre začatie 

diskusie, no každý proces začatý zo strany Komisie je výlučne medzivládny proces. O 

tom kedy sa rozhodne a aký typ otázok a politických vecí sa bude riešiť, rozhodujú v tomto 

prípade len a len vlády členských štátov (Ludlow, 2007). Rokovania sa odohrávajú mimo 

zrakov verejnej sféry v rámci jednotlivých pracovných skupín Rady a vo Výbore stálych 

predstaviteľov členských štátov (Coreper). Rozdiely, ktoré sa nepodarí prekonať na tejto 
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úrovni, sú neskôr rozoberané na zasadnutiach Rady ministrov pre energetiku a životné 

prostredie. V prípade oboch týchto zložení Rady sa závery prijímajú na princípe konsenzu, 

obyčajne však nie je potrebné aby museli dospieť k dohode aj medzi sebou. 

Na toto a podobné strategické rozhodnutia sa vzťahuje pravidlo jednohlasnosti, vďaka 

ktorému disponujú aj menšie štáty, ako napríklad Cyprus alebo Malta, právom veta, t.j. 

svojim nesúhlasom môžu zamedziť prijatiu rozhodnutia. Veľkosť štátu, početnosť populácie a 

rôzne aliancie členských štátov však zohrávajú významnú úlohu pri presadzovaní ich 

vlastných pozícií (Jones, Menon, Weatherill, 2012, s. 272). Dôležitosť aliancií a iných 

špecifických zoskupení členských krajín sa zvýšila. Pozorujeme aj zvýšenú úroveň 

diferenciácie vo veciach, okolo ktorých sa štáty združujú. 

Pozície členských štátov ohľadom centralizácie politík sa odvíjajú od mnohých 

faktorov. Rozlohou a počtom obyvateľov menšie členské krajiny to nemajú ľahké pri 

ovplyvňovaní tvorby centralizovaných politík, ak chcú aby sa v nástrojoch premietli ich 

pozície a požiadavky. Veľkosť krajiny však nie je jediným aspektom ovplyvňujúcim úspech 

štátov v rámci vyjednávaní o nových nástrojoch politík. Závisí aj od politickej siete daného 

štátu a od “soft power“ národných vlád. Tieto aspekty spolu tvoria individuálne vyjednávacie 

sily členských krajín (Bausch et al., 2017, s. 37). 

Miesta, na ktorých sa odohráva súkromný lobing, ako sú rôzne spoločenské udalosti, 

menej formálne stretnutia, ale aj súkromné prostriedky komunikácie (e-maily, listy 

a podobne) predstavujú vysoko relevantné zdroje informácií pre určovanie koalícií a stratégií 

lobingu. Z dôvodu absencie prístupu k týmto a niektorým ďalším typom zdrojov je teda 

nemožné zohľadniť ich v rámci analýzy. 

Dlhová a finančná kríza v Európe mala značný dopad na preferencie mnohých 

európskych krajín. V podstate sa dá konštatovať, že snaha o znižovanie dopadov krízy sa na 

niekoľko rokov stala v Európe prioritou číslo 1 a európski lídri odsunuli ostatné veci na druhú 

koľaj (Buchan, 2013). V spojitosti s týmto vývojom možno pozorovať zaujímavý trend, kedy 

sa nádej z roku 2007, že by sa klimatické a energetické témy mohli stať kľúčovým prvkom 

európskej integrácie, doslova rozplynula. Tento vývoj mal vplyv aj na rozdiely medzi 

krajinami vo vnútri Únie. Priepasť medzi iniciátormi klimatických politík a ich 

zaostávajúcimi náprotivkami sa počas siedmeho Parlamentu ešte viac prehĺbili. 

Európskej únii býva často pripisovaný prívlastok hnacej sily čo sa týka tvorby 

ambicióznej klimatickej politiky, pričom to je najmä Komisia, ktorá sa zasadzuje o vyššiu 

mieru centralizácie v tejto oblasti (Oberthur & Roche Kelly, 2008, s. 38). V rámci prvého 

desaťročia 21. storočia sa dá hovoriť o jednoznačnom trende smerujúcemu k väčšej 
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centralizácii týkajúcej sa klimatickej zmeny a opatrení na boj proti jej negatívnym dopadom. 

Pôvodcov a sprostredkovateľov tohto trendu možno hľadať v stále sa zrýchľujúcom rozvoji 

poznatkov o zmene globálnej klímy a ekonomickými impikáciami, ktoré z nej plynú. Ďalej to 

boli rozsiahlejšia politická ako i verejná pozornosť voči klimatickým otázkam a tiež aj 

priaznivý medzinárodný kontext, vedúce k následnému neúspechu a sklamaniu z Kodaňského 

samitu v roku 2009 (Bausch & Görlach, 2009, s. 221). „Avšak energetický a klimatický 

balíček a ciele 20x20x20 reflektovali posun smerom k centralizácii založenej na pravidlách a 

nové tempo v oblasti klimatickej správy a energetiky na úrovni EÚ“ (Wettestad et al., 2012, s. 

67). 

V poslednom desaťročí však už nie je postavenie Únie ako hybnej sily ambicióznej 

klimatickej politiky také jednoznačné, ako tomu bolo predtým. Počnúc rokom 2014 sa 

pozornosť sústreďovala na klimatický a energetický rámec na obdobie do roku 2030 a 

súčasné politické nastavenie uprednostňuje decentralizované riešenia a nie upevnenie 

centralizovaného rámca obsiahnutého v cieľoch 20x20x20. „V dôsledku toho bol prechod od 

záväzných centralizovaných prístupov sprevádzaný tlakom na zvýšenie plurilaterálnej 

spolupráce a koordinácie na obdobie po roku 2020.“ (Wettestad et al., 2012, s. 68). 

Čo sa týka analýzy systému obchodovania s emisiami, jeho zavedenie spôsobilo 

mocný tlak na centralizáciu (Jordan et al., 2012, s. 62). V rámci prvých dvoch obchodovacích 

období (2005-2007 a 2008-2012) zodpovedali členské krajiny za stanovovanie svojich 

vlastných emisných stropov. Samy rozhodovali o národných pravidlách prideľovania, čo sa 

premietlo v národných alokačných plánoch. Európska komisia zastávala v tom čase len 

pozíciu akéhosi strážneho psa. Rok 2009 priniesol zásadné zmeny, ktoré sa ale odzrkadlili až 

v treťom obchodovacom cykle, trvajúcom v rokoch 2013 až 2020. Alokačné plány 

stanovované na národnej úrovni nahradil jeden celoeurópsky strop a zároveň sa tiež posilnila 

úloha Komisie v rámci celého systému obchodovania. (Wettestad et al., 2012, s. 75). 

Niektorým členským štátom sa však málilo a neboli spokojné s výslednou reformou, 

čo sa odrazilo v následnom prijímaní opatrení na vnútroštátnej úrovni. Diskusia o 

doplnkových opatreniach k systému obchodovania s emisiami prebiehala najmä v Nemecku a 

Spojenom kráľovstve (kde dokonca došlo k zavedeniu doplnkovej dane z vysoko-uhlíkových 

palív na výrobu elektriny), čo bolo kritizované ako narúšanie integrity systému obchodovania 

(Bausch et al., 2017, s. 40). 

To, k akým záverom dospejú členské štáty po zohľadnení ich minulých skúseností s 

politickou integráciou energetických a klimatických sektorov je úzko prepojené s postojmi 

ostatných partnerov Únie, ich evaluáciou implementácie troch kľúčových cieľov znižovania, 
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ktoré uzreli svetlo sveta ešte v roku 2007 (Fischer, Geden, 2013). Rozdiel medzi obdobiami 

siedmeho a ôsmeho parlamentu spočíva v tom, že na začiatku prvého spomenutého obdobia 

mali štáty tzv. východného a južného rozšírenia len veľmi obmedzené skúsenosti 

s vyjednávaním v oblasti energetiky a klímy. Počas trvania pôsobnosti siedmeho parlamentu 

zbierali tieto členské štáty v rámci vyjednávaní mnoho praktických skúseností počas práce s 

cieľmi a nástrojmi politík, čo významne začalo ovplyvňovať zmeny v ich preferenciách. 

Členské krajiny zo strednej a východnej Európy boli najmä počas prvej polovice 

funkčného obdobia 7. Európskeho parlamentu ešte stále relatívne neskúsené vo veciach 

klimatických nástrojov Únie a ich dopadov (Jones, Menon, Weatherill, 2012, s. 272). V 

druhej polovici 7. obdobia a počas obdobia 8. Parlamentu sa im však už darilo formulovať 

svoje preferencie oveľa precíznejšie a zrozumiteľnejšie, čo býva pripisované vývinu vlastných 

domácich energetických a klimatických stratégií počas týchto období. Od druhej polovice 7. 

obdobia pozorujeme trend, kedy ak už vôbec tieto štáty predkladajú návrhy v oblasti 

energetiky a klímy, snažia sa tým zaručiť zlučiteľnosť európskych plánov so svojimi 

národnými a nie naopak (Ludlow, 2007). Nezaujímajú sa detailne o európske ukazovatele 

pokroku, skôr ich zaujímajú národné ukazovatele jednotlivých krajín. Tento vývoj však so 

sebou prináša riziká, ako je napríklad spomaľovanie vnútorných procesov transformácie 

hospodárstva v dôsledku prílišného zaťaženia vyjednávaní národnými záujmami. 

Wurzel a spol. vymenúvajú viaceré prípady, ktoré poskytujú empirickú evidenciu v 

prospech tvrdení medzivládne liberálneho prístupu, že Európska rada je čoraz častejšie 

súčasťou detailnej tvorby klimatických politík, čím podporuje integráciu, ktorej chýbajú 

nadnárodné prvky. Nie je však príliš pravdepodobné, že by sa Európska rada pravidelne 

podieľala na riešení otázok týkajúcich sa zmeny klímy v rámci “vysokej politiky“ (Bickerton 

et al., 2015). Je tomu tak predovšetkým kvôli iným politickým otázkam, ktorým musia hlavy 

štátov, resp. vlád, nevyhnutne venovať pozornosť, napríklad Brexitu a jeho dopadom, či 

pandémii koronavírusu (Wurzel, Liefferink, Di Lullo, 2019, s. 268). 

Členské štáty bývajú v rámci Rady Európskej únie už tradične rozdelené na dva 

tábory. Skupinu členských štátov snažiacich sa o presadenie silnej a ambicióznej politiky v 

klimatickej oblasti a koalíciu krajín, ktoré sú oveľa menej naklonené prijímaniu ambicióznych 

klimatických cieľov a politík, pričom sa pokúšajú o oslabenie klimatických ambícií (Burns & 

Tobin, 2018, s. 325). Prvá zo skupín nasleduje tzv. paradigmu ekologickej modernizácie a 

silné klimatické politiky považuje za prospešné pre hospodársky rast. Jadro tejto koalície 

klimaticky ambicióznejších členských štátov sa nazýva Skupina zeleného rastu (Green 

Growth Group) a zahŕňa Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Švédsko a 
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Slovinsko. Jej náprotivok sa skladá z krajín strednej a východnej Európy, ktorých energetické 

systémy sa vo výraznej miere spoliehajú na uhlie. Prominentné postavenie v rámci tejto 

koalície prislúcha Poľsku, ktoré argumentuje proti odvážnejším nástrojom predovšetkým tým, 

že zelené politiky majú negatívny vplyv na hospodársky rast (Jankowska, 2012, s. 169). Toto 

rozdelenie v rámci členských krajín EÚ sa stalo ľahko pozorovateľným od roku 2008 v 

súvislosti s globálnou ekonomickou krízou. 

Nie len štáty v Rade, ale aj Komisia je členená podobným spôsobom, kedy sa často 

hovorí o rozličných klimatických pozíciách Generálneho riaditeľstva pre oblasť klímy a 

Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky 

(Bürgin, 2015, s. 695). Tieto interné nezhody však ani tak nebránia Európskej únii v prijímaní 

krátkodobých, strednodobých i dlhodobých cieľov či nástrojov politiky v klimatickom 

sektore. 

Britská vláda požadovala v roku 2008 20% navýšenie celkového počtu znížení emisií 

CO2, ktoré by si členské štáty Únie mohli nárokovať prostredníctvom investícií do tzv. 

„čistých“ rozvojových projektov v rámci rozvojových krajín (Euractiv, 2008). 

V tom istom roku vyzvala obchodná skupina pozostávajúca z niekoľkých veľkých 

korporácií v Británii na zvýšenie úsilia v prospech zabezpečenia nevyhnutných 

transformačných zmien v ekonomike, s primárnym zámerom čeliť klimatickej zmene (Bürgin, 

2015, s. 695). Vrcholní predstavitelia osemnástich veľkých britských a medzinárodných 

spoločností, vrátane velikánov ako Shell, Tesco, či Vodafone, adresovali vo svojich listoch 

premiéra Browna a vedúcich predstaviteľov politických strán s tým, že kroky na zníženie 

negatívnych dopadov klimatických zmien nemožno ďalej odkladať, aj keď by globálny 

hospodársky pokles mohol vyvolať pochybnosti o zhmotnení odvážnych klimatických cieľov 

a nástrojov. 

Briti spolu s Holanďanmi podporovali v roku 2008 aj plány na vyčlenenie až 500 

miliónov emisných kvót, bežne vyčlenených pre nových účastníkov ETS, ako stimulu pre 

prvé závody CCS (Euractiv, 2008).  

Ako ukazujú nie len tieto prípady, postoje Veľkej Británie voči zavádzaniu 

klimatických politík boli počas funkčných období siedmeho a ôsmeho Európskeho 

parlamentu kladné, čo sa zhoduje s postojmi jej predstaviteľov v rámci vyjednávaní, kedy 

stála Británia zväčša na čele Green Growth Group, združujúcej členské štáty s ambicióznymi 

klimatickými cieľmi. 

V decembri 2007 bol mimo iných aj Francúzskom v Rade odmietnutý návrh smernice 

o degradácii pôdy, o rok neskôr mali zase Francúzi problém s kontroverzným 18% cieľom 
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zníženia emisií CO2 pre nové automobily, pričom chceli dosiahnuť postupné napĺňanie cieľa, 

kedy sa malo percentuálne zastúpenie nových vozidiel nespĺňajúcich požiadavku 130g 

CO2/km znižovať počas obdobia 3 rokov, čo bolo v rozpore s pôvodnými plánmi Komisie, 

ktorá s obdobným vývojom nerátala (Achterberg, 2008). 

Francúzske predsedníctvo Rady EÚ skutočne tlačilo na vlády členských krajín, aby 

upustili od plánov Komisie a prijali návrh Francúzov na postupné obmedzovanie emisií pre 

výrobcov áut. Francúzi boli v tomto prípade podporovaní Nemcami, ktorí zdieľali ich pohľad 

a ako jediní sa kategoricky vyslovili proti požiadavke na výrobcov automobilov. Miernejším 

návrhom usilovali aj o nižšie postihy pre previnilcov, ktorých emisie sú len mierne nad 

maximálnou hranicou. Odmietavú holandskú pozíciu voči francúzskemu návrhu podporili na 

vyjednávaniach Spojené kráľovstvo, Belgicko, Švédsko, Fínsko a Dánsko (Euractiv, 2008). 

V júni 2013 sa Parlamentu, Komisii a Rade podarilo konečne dosiahnuť dohodu v 

rámci prvého čítania, kedy bola stanovená cieľová hodnota 95g CO2/km pre priemerný nový 

automobil predaný v roku 2020 (Archer, 2014). Nemecká kancelárka Angela Merkelová však 

takmer bezprostredne po uzavretí dohody zatlačila na írske predsedníctvo v Rade, čím si 

doslova vynútila bezprecedentné zdržanie hlasovania. Celá vec teda bola opätovne 

prerokovaná. Zdroj tohto tlaku možno hľadať v spojitosti s financovaním Merkelovej 

Kresťansko-demokratickej únie hlavným akcionárom značky BMW, čo uvrhlo tieň na nové 

rokovania s Komisiou a Parlamentom. V novembri 2013 však došlo k dosiahnutiu novej 

dohody, ktorá okrem iného posunula dátum zavedenia cieľa na rok 2021. Výsledkom týchto 

udalostí bolo neodôvodnené oslabenie cieľa približne o 5g CO2 /km. 

Zaujímavý vývoj energetických pozícií Nemecka prišiel v roku 2011, dva mesiace po 

jadrovej katastrofe vo Fukušime. Nemecko sa vtedy rozhodlo ukončiť využívanie jadrovej 

energie, a to do roku 2022, pričom si vytýčili cieľ 80% podielu obnoviteľnej energie v rámci 

celkovej spotreby energie do roku 2050 (Reck, 2014). Tomuto odvážnemu politickému 

rozhodnutiu však nepredchádzal žiaden dialóg na úrovni Európskej únie, čím Nemci spustili 

naprieč Úniou vlnu kritiky. Viacero aktérov sa vyslovilo, že do diskusie o rozhodnutí takejto 

závažnosti by mali byť zapojené aj ostatné členské štáty EÚ, predovšetkým tie susediace 

s Nemeckom. 

Vývoj vyjednávaní ohľadom emisných obmedzení pre automobily podporuje tvrdenie, 

že vyjednávacie moci štátov hrajú počas vyjednávaní o tvorbe klimatickej politiky Európskej 

únie určitú (nemalú) rolu. Taktiež poukazuje na fakt, že aj štáty zasadzujúce sa za normálnych 

okolností o ambiciózne klimatické ciele neváhajú v prípade ich nezhody s kľúčovými 

ekonomickými cieľmi zmeniť názor na daný nástroj. 
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Postoj Európskej komisie vo vzťahu ku klimatickým opatreniam v podstate reflektuje 

Barrosove vyjadrenie z roku 2007: „Čo je azda najdôležitejšie, zmenu klímy a energiu sme 

zaradili na popredné miesta politickej agendy v plne integrovanom prístupe. Ciele 20% 

energetickej účinnosti, 20% energie z obnoviteľných zdrojov a 20% emisií skleníkových 

plynov demonštrujú náš záväzok splniť naše súčasné ciele, ale tiež ísť ďalej berúc ohľad na 

strednodobý program. Cieľom európskeho strategického plánu pre energetické technológie, 

ktorý bol predložený v novembri, je navyše urýchliť inováciu nízkouhlíkových technológií 

zameraním sa na spoločné plánovanie (Barroso, 2007).“ 

Komisia navrhla a v rámci pracovných skupín aj vypracovala oba návrhy hlavných 

klimatických balíkov opatrení (2007 a 2014), pričom s výnimkou cieľa energetickej efektivity 

v druhom období nedošlo k zásadným zmenám návrhov počas neskorších vyjednávaní. Bola 

aj súčasťou úspešnej delegácie v Paríži a často býva v literatúre právom označovaná ako 

jedna z kľúčových hybných síl klimatických opatrení Európskej únie. 

Pozície Európskeho parlamentu v rámci klimatických politík boli viac menej 

homogénne počas oboch období. Vo februári 2009 prijal Európsky parlament jednoznačnou 

väčšinou súbor podrobných odporúčaní pre budúcu integrovanú politiku v oblasti zmeny 

klímy (Euractiv, 2009). Zároveň vyzval Európsku úniu, aby sa zaviazala k ambicióznejším 

cieľom v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj k právne záväzným cieľom v 

oblasti úspory energie a tento trend v podstate nasledoval a pretrváva dodnes. 

Azda najjednoznačnejšiu opozíciu novým klimatickým opatreniam predstavovalo 

počas oboch analyzovaných období Poľsko. Aj napriek tomu, že Poľsko pristúpilo do Únie až 

v roku 2004 a nepatrí medzi členské krajiny s najväčšou vyjednávacou mocou, podarilo sa mu 

zablokovať alebo oddialiť prijatie viacerých spomenutých legislatívnych aktov. Z Poľska 

vzišla aj iniciatíva Green Effort Group, lobujúca za ekologickú solidaritu v rámci 

stanovovania cieľov na nasledujúce obdobia, čo prispelo k vyjednaniu lepších podmienok pre 

Poliakov. Námietky Poľska a jeho “spojencov“ v rámci ekologických tém boli mnoho krát 

zohľadnené pri revízii klimatických cieľov a opatrení. 

Proces vyjednávaní o klimatických cieľoch na rok 2020 sa naplno začal v januári 

2007, kedy Európska komisia navrhla súbor opatrení, pomocou ktorých chcela bojovať proti 

nepriaznivým dopadom klimatických zmien. Už vtedy navrhla 20% zníženie emisií 

skleníkových plynov (Parlament vtedy navrhoval 30%), pričom chcela dosiahnuť, aby sa 

vyspelé krajiny spoločne zaviazali k minimálne 30% zníženiu emisií do roku 2020. Návrh 

obsahoval aj 20% zvýšenie energetickej účinnosti a 20% podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov na celkovej spotrebe energie Únie (Európska komisia, 2007). Komisia navrhovala 
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mimo iné i predĺženie systému obchodovania s emisiami a takisto aj zavedenie redukcií emisií 

na sektory, ktoré nespadali pod ETS. 

Niekoľko členských štátov vyjadrilo znepokojenie nad negatívnymi dopadmi dražieb 

emisií na ceny energií. Obávali sa tiež o konkurencieschopnosť najväčších priemyselných 

znečisťovateľov a ich možný odchod z bloku (Euractiv, 2007). Poľsko a väčšina ostatných 

členských štátov východného rozšírenia vyjadrili obavy z možného rastu cien energií, 

produkujúc negatívne implikácie pre ich ekonomický rast a energetickú bezpečnosť. Poľsko 

a pobaltské krajiny tiež namietali, že prijatie balíka by pre nich znamenalo zvýšenie ich 

energetickej závislosti na dodávkach plynu z Ruska, ako priameho dopadu snáh o znižovanie 

produkcie skleníkových plynov. 

Niekoľko štátov Únie, medzi nimi aj Maďarsko, Česko, Poľsko, Lotyšsko, Malta 

a Litva dokonca napadli Komisiu na súde vo veci emisných stropov systému obchodovania 

s emisiami (Euractiv, 2007). Tie mali sťažujúcim sa štátom spôsobiť veľké straty v rámci 

priemyslu. V súvislosti s vyjednávaniami z roku 2007 sa úradníci z Bruselu vyjadrili, že 

väčšina členských štátov bola už vtedy za navýšenie cieľa na 30%, v prípade dosiahnutia 

medzinárodnej dohody všetkých vyspelých krajín. Medzi tieto členské štáty patrili aj Francúzi 

či Briti (Hennicke, 2008). Dáni a Švédi sa dokonca vyslovili za právnu záväznosť tohto cieľa, 

aj keby k zhode na globálnej škále nedošlo, avšak žiaden ďalší štát sa k nim v tejto iniciatíve 

nepridal. Naopak, Fíni priznali pochybnosti týkajúce sa návrhov Komisie, no rozhodli sa 

nakoniec plánu neoponovať (Euractiv, 2007). Fínske ministerstvo sa v oficiálnom vyjadrení 

obávalo zavedenia jednostranného cieľa počas urýchlenia rokovaní a tento model sa im zdal 

príliš komplikovaný. Vtedajší minister priemyslu Pekkarinen sa domnieval, že nové návrhy 

povedú k disproporčným dopadom na členské krajiny. 

Proti návrhu 20% zníženia emisií sa vyslovili Poliaci a Maďari, ktorí mali výhrady 

voči záväznému charakteru budúcich cieľov (Euractiv, 2007). V marci 2007 sa Európska rada 

jednohlasne zhodla na prijatí cieľa znižovania emisií, ktoré predstavila Komisia v januári 

a podporila tak ciele 20-20-20. Boli tak prijaté všetky 3 pôvodne predstavené ciele. 

V januári 2014 predstavila Európska komisia návrh klimaticko-energetického rámca 

v časovom horizonte do roku 2030 (Rada Európskej únie, 2014). Jeho súčasťou bol návrh 

cieľa zníženia emisií skleníkových plynov o 40% a návrh 27% podielu obnoviteľnej energie 

na celkovej spotrebe elektrickej energie, pričom flexibilita určovania individuálnych 

národných cieľov v tejto oblasti mala byť ponechaná v rukách členských štátov. V oblasti 

cieľa energetickej efektivity Komisia v januári nepredniesla žiaden konkrétny návrh. 
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V rámci vyjednávaní o cieľoch, ktoré by mali byť dosiahnuté najneskôr do roku 2030 

sa takmer všetky členské štáty postavili za cieľ zníženia emisií skleníkových plynov, pričom 

zastávali rozdielne pozície v konkrétnych cieľových ambíciách. 40% cieľ zníženia emisií 

podporovali Dáni, Francúzi, Briti, Španieli a Nemci (Prahl, 2014). Ostatné krajiny vyžadovali 

pre pokračovanie v ustanovovaní ambicióznejších cieľov globálnu dohodu, ktorá mala prijatiu 

cieľov na úrovni EÚ predchádzať. Mnoho krajín sa zasadzovalo aj za cieľ v oblasti 

obnoviteľnej energie, samozrejme však nie za rovnakých podmienok. Spojené kráľovstvo a 

Česká republika boli jednoznačne proti prijatiu tohto cieľa, Francúzsko vyzvalo na stanovenie 

konkrétneho cieľa až v neskoršej fáze, keď by bola harmonizácia podporných schém a 

integrácia obnoviteľných zdrojov do energetického systému na vyššej úrovni. 

Vo veci prijatia cieľa energetickej účinnosti sa mnohé krajiny postavili za jeho 

prijatie, postoje krajín sa líšili z hľadiska jeho ambicióznosti, načasovania a právneho 

postavenia (Bürgin, 2015, s. 695). Odmietavý postoj k stanoveniu povinného cieľa 

energetickej účinnosti zaujali Spojené kráľovstvo a Česká republika. Francúzi, Rakúšania a 

Cyperčania uprednostňovali stanovenie konkrétneho cieľa počas neskorších fáz. 

Vyšehradská skupina sa usilovala o dosiahnutie menej ambiciózneho cieľa zníženia 

emisií CO2, a to o 25% (Crisp, 2014). Na druhej strane sa napríklad Švédsko zasadzovalo za 

ambicióznejší cieľ - 50%. Francúzi a Nemci zaujali zhodné stanovisko, stanoviť 

prinajmenšom 40% cieľ zníženia. Spojené kráľovstvo sa vyslovilo proti stanoveniu 

akýchkoľvek cieľov v oblasti energetickej účinnosti, ktoré by disponovali záväzným 

charakterom. Nemci chceli, aby boli všetky tri ciele pre krajiny záväzné a čo sa týka cieľov 

pre obnoviteľné zdroje a účinnosť, tie chceli stanoviť na 30%. 

V októbri 2014 sa Európska rada dohodla na podobe klimaticko-energetického rámca 

EÚ do roku 2030 (Európska rada, 2014). Jeho hlavnými bodmi bol cieľ zníženia emisií CO2 

o 40%, cieľ najmenej 27% podielu obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe energie v roku 

2030, ktorý bol záväzný na úrovni EÚ a takisto 27% cieľ zlepšenia v rámci energetickej 

efektivity. 

Za pozornosť stojí zmienenie faktu, že cieľ energetickej efektivity stanovený v roku 

2014 nebol pre jednotlivé členské štáty záväzný. Cieľ z predchádzajúceho obdobia však 

záväzným charakterom disponoval, čo podporuje tvrdenia mnohých kritických hlasov 

tvrdiacich, že Únia si na obdobie do roku 2030 mala vytýčiť ambicióznejšie ciele (Wurzel, 

Liefferink, Di Lullo, 2019, s. 251). 
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Záver 

 

V minulom a tomto storočí si spoločnosť začala naplno uvedomovať vážnosť dopadov 

priemyselnej výroby na životné prostredie a dnes už azda žiaden racionálne zmýšľajúci 

človek nespochybňuje fakt, že ľudská činnosť prispieva k zmene klimatických podmienok na 

tejto planéte. V rámci snáh o zmiernenie týchto negatívnych javov sa stretávame 

s iniciatívami v klimatickom sektore krajín. Za azda najuvedomelejší subjekt, ktorý chce ísť 

v tomto smere príkladom, možno označiť Európsku úniu. Tá je však pomerne heterogénnym 

zoskupením členských štátov, ktoré v oblasti klimatickej politiky oplývajú spolu s Európskou 

úniou tzv. zdieľanými právomocami, čo znamená, že na tvorbe klimatickej legislatívy sa 

podieľajú členské štáty, ale aj európske inštitúcie. Je tomu však naozaj tak? Ako to vyzerá v 

praxi? Od čoho sa odvíja podoba konkrétnych klimatických cieľov a opatrení? Koho záujmy 

tento vývoj reflektuje? 

Primárnym cieľom práce bolo pokúsiť sa nájsť odpovede na tieto otázky a prispieť tak 

do diškurzu o klimatických opatreniach v spojitosti s teóriami európskej integrácie. Na 

začiatku prvej kapitoly sme v podstate objasnili motiváciu stojacu za výberom témy a teda 

vážnosť globálneho stavu klímy a naliehavosť, spojenú s riešením negatívnych dopadov tohto 

stavu. Druhá časť úvodnej kapitoly bola venovaná vývoju klimatickej politiky Európskej únie 

do druhej polovice nultých rokov dvadsiateho prvého storočia. 

V druhej kapitole sme položili teoretický základ neskoršej analýzy, skúmajúc dva 

teoretické prístupy a z nich vyplývajúce implikácie pre európsku integráciu. Teórie môžu na 

prvý pohľad zaujímať odporujúce si stanoviská, avšak stanovené hypotézy neradno vnímať 

ako navzájom si odporujúce, no skôr doplňujúce. K medzivládne liberálnemu prístupu 

neodmysliteľne patrí meno Andrew Moravcsik. Nie len prostredníctvom jeho diela sme sa 

bližšie zaoberali teoretickým prúdom vychádzajúcim zo všeobecných spoločensko-vedných 

teórií preferencií štátov, medzinárodných vyjednávacích procesov a inštitucionálneho výberu. 

V závere analýzy tohto prístupu sme sformulovali hypotézu, podľa ktorej vývoj zmien 

v klimatickej politike Európskej únie odráža záujmy a moci jej členských štátov. 

Druhá hypotéza bola sformulovaná na základe záverov inštitucionalizmu racionálnej 

voľby. Ten tvrdí, že vývoj určitej formy organizácie sa dá vysvetliť ako výsledok snahy 

o zmenšenie objemu prostriedkov potrebných na vykonávanie určitej aktivity, pričom bez 

existencie inštitúcie by boli tieto náklady porovnateľne vyššie. V nadväznosti na analýzu 



64 

 

druhého teoretického prístupu bola sformulovaná hypotéza, naznačujúca, že zmeny 

v klimatickej politike EÚ sa vyvíjajú vo väzbe na aktivity a záujmy nadnárodných inštitúcií. 

Tretia a štvrtá kapitola boli zamerané na skúmanie najnovšieho vývoja klimatickej 

politiky Európskej únie v období posledných 15 rokov. Klimatické nástroje EÚ boli počas 

minulých dvoch dekád svedkom turbulentného rozvoja, od začiatku procesu vyjednávaní 

o klimatických cieľoch na rok 2020, cez vyjednávania o cieľoch na rok 2030 až po súčasný 

útlm v oblasti kreácie nových opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov klimatických 

zmien. 

Európska komisia disponuje v štandardnom legislatívnom procese právom 

legislatívnej iniciatívy a vypracúva jednotlivé návrhy opatrení v rámci pracovných skupín. Tie 

neskôr predkladá Rade Európskej únie a Európskemu parlamentu. Ak by sme chceli analýzu 

okresať na úplné minimum, stačí si pripomenúť fakt, že návrhy cieľov a opatrení vypracúva v 

skupinách Európska komisia a na ich schválenie je potrebný súhlas členských štátov. Tým 

pádom sa do cieľov a návrhov premietajú záujmy oboch typov subjektov. Samozrejme, túto 

problematiku neradno zjednodušovať, aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že ide o jasnú 

vec. Analyzovanie postojov, záujmov a aktivít bolo hlavným cieľom poslednej kapitoly 

a záveru práce. 

Záverečná kapitola sa teda venovala predovšetkým dvom, pre náš výskum kľúčovým 

sériám udalostí, konkrétne vyjednávaniam a postojom štátov a európskych inštitúcií vo 

vzťahu k stanovovaniu klimatických cieľov na roky 2020 a 2030. Tie porovnávame 

s prijatými cieľmi a opatreniami, na základe čoho vyhodnocujeme, koho záujmy a aktivity 

zavážili v prospech, resp. neprospech prijatia daných cieľov. 

Ako bolo viac krát spomenuté, hypotézy si nie sú navzájom odporujúce, ale 

doplňujúce. Konštatujeme potvrdenie oboch hypotéz. Na základe medzivládne liberálneho 

prístupu a nadstavby v podobe výskumu sme dospeli k záveru, že klimatická politika 

Európskej únie sa vyvíja v nadväznosti na záujmy a moci členských štátov. V posledných 

kapitolách poskytujeme dôkazy na obhájenie tohto záveru. Vhodným príkladom sú aktivity 

Poľska, ktoré niekoľko krát priamo spôsobili odklad, či revíziu navrhovaných klimatických 

opatrení, či už prostredníctvom využívania práva veta v rámci hlasovania v Európskej rade, 

alebo nepriamo cez lobbying záujmových skupín, no aj mnohé iné prípady, ktorým sme sa 

venovali v práci. 

Aj dopad vyjednávacích mocí štátov na klimatickú politiku Európskej únie sa nám 

potvrdil. Ako tvrdia napríklad Wurzel a kol., veľké štáty majú väčšie vodcovské schopnosti. 

To však nemusí vždy zaručiť dostatočnú váhu hlasu. Čoraz viac sa zvyšuje dôležitosť aliancií 
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a iných špecifických zoskupení členských krajín, čo rozširuje ich politické siete a soft power 

schopnosti. Ako sa ukázalo na príkladoch, vyjednávacie moci členských štátov majú dopad na 

tvorbu klimatickej politiky Európskej únie – napríklad Nemecko vo veci limitov splodín pre 

nové automobily. Môžeme len polemizovať o tom, čo by sa dialo, ak by s rovnakým tlakom 

na vtedajšie predsedníctvo Rady prišla Malta alebo také Slovensko, ktoré je vo veľkej miere 

závislé na domácej výrobe automobilov. Rozmery vyjednávacích schopností členských štátov 

Únie a ich dopady sú dobre pozorovateľné aj v rámci externej dimenzie klimatických 

vyjednávaní. 

Aj hypotéza číslo dva, ktorá stojí na základe inštitucionalizmu racionálnej voľby, bola 

potvrdená. Klimatická politika Európskej únie reflektuje záujmy nadnárodných inštitúcií, 

a teda Európskej komisie. Ako bolo spomenuté vyššie, Komisia má na starosti prípravné 

práce návrhov opatrení a fakt, že hlavné klimatické ciele na roky 2020 a 2030 boli prijaté len 

s malými odchýlkami od pôvodných návrhov nasvedčuje, že aj Komisia má značný vplyv na 

zmeny v klimatických politikách. Tvrdenie podporujú svojimi vyjadreniami aj samotní 

predstavitelia Komisie, ktorí klimatickým politikám pripisujú dôležité miesto v rámci tvorby 

európskej legislatívy. Podobne ako s vyjednávacími schopnosťami členských štátov sú 

postoje a záujmy Európskej komisie a ich váha často pozorovateľné v rámci medzinárodných 

vyjednávaní o klimatických cieľoch a opatreniach. Postoje Komisie sú formulované jasne 

a zreteľne a kopírujú pomyselnú krivku vývoja klimatických politík Únie v dlhodobom 

horizonte, ktorá by mala stúpajúci charakter – rovnako aj ambície Komisie v tomto sektore sú 

rok od roka vyššie a vyššie. 
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Summary 

 

In the last two centuries society has become fully aware of the seriousness of the 

impact of industrial production on the environment, and today no rational person is 

questioning the fact that human activity directly contributes to climate change. As part of 

efforts to mitigate these negative phenomena, we are encountering initiatives in the climate 

sector of countries. Perhaps the European Union can be described as the most conscious entity 

that wants to lead by example in this regard. However, it is a relatively heterogeneous 

grouping of Member States, which in the field of climate policy abound together with the 

European Union, the so-called shared competences, which means that the Member States, but 

also the European institutions, are involved in the process of creating climate legislation. But 

is that really so? What does it look like in practice? What is the form of specific climate goals 

and measures? Whose interests does this development reflect? 

The primary goal of the work was to try to find answers to these questions and thus 

contribute to the discourse on climate measures in connection with theories of European 

integration. At the beginning of the first chapter, we basically clarified the motivation behind 

the choice of topic and thus the seriousness of the global climate and the urgency associated 

with addressing the negative effects of this situation. The second part of the introductory 

chapter was devoted to the development of the European Union's climate policy prior to the 

chosen time frame. 

In the second chapter, we laid the theoretical basis of a later analysis, examining two 

theoretical approaches and the implications for European integration. Theories may at first 

glance take contradictory views, but the established hypotheses shall not be perceived as 

contradictory, but rather complementary. The name Andrew Moravcsik is an integral part of 

the liberal intergovernmentalism. Not only through his work we have taken a closer look at 

the theoretical approach based on general social science theories of state preferences, 

international negotiation processes and institutional selection. At the end of the analysis of 

this approach, we formulated the hypothesis that the development of changes in the climate 

policy of the European Union reflects the interests and powers of its member states. 

The second hypothesis was formulated on the basis of the conclusions of the rational 

choice institutionalism. It argues that the development of a certain form of organization can be 

explained as a result of efforts to reduce the amount of resources needed to carry out a certain 

activity, and without the existence of the institution, these costs would be comparatively 
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higher. Following the analysis of the second theoretical approach, a hypothesis was 

formulated, suggesting that changes in EU climate policy are evolving in relation to the 

activities and interests of transnational actors. 

The third and fourth chapters were aimed at examining the latest developments in the 

European Union's climate policy over the last 15 years. The EU's climate instruments have 

witnessed turbulent development over the past two decades, from the start of the 2020 climate 

negotiation process, through the 2030 target negotiations to the current downturn in the 

creation of new measures to mitigate the negative effects of climate change. 

In the standard legislative process, the European Commission has the right of 

legislative initiative and prepares individual proposals for measures within working groups. 

He later submits these to the Council of the European Union and the European Parliament. If 

we want to keep the analysis to a bare minimum, it is enough to recall the fact that the 

proposals for objectives and measures are drawn up in groups by the European Commission 

and require consent of Member States. Thus, the interests of both types of entities are 

reflected in the objectives and proposals. Of course, we cannot simplify this issue, although at 

first glance it may seem like a clear matter. Analyzing attitudes, interests and activities was 

the main goal of the last chapter and conclusion of the work. 

The final chapter therefore focused on two series of events that are key to our 

research, namely the negotiations and positions of states and European institutions in relation 

to setting climate goals for 2020 and 2030. We compare them with the adopted goals and 

measures, on the basis of which we evaluate whose interests and activities contributed to the 

adoption of objectives. 

As mentioned several times, the hypotheses are not contradictory but rather 

complementary. We state the confirmation of both hypotheses. Based on the 

intergovernmental liberalism and the research, we have come to the conclusion that the 

European Union's climate policy is evolving in line with interests and powers of the Member 

States. In the following chapters we provide evidence to defend this conclusion. Good 

examples are activities of Poland, which on several occasions have directly caused a 

postponement or revision of the proposed climate measures, either through the use of veto 

power in European Council voting or indirectly through lobbying interest groups, but also 

many other cases we touched upon earlier in the thesis. 

The impact of the negotiating powers of the states on the European Union's climate 

policy has also been confirmed. For example, according to Wurzel et al., larger states have 

greater leadership capabilities. However, this may not always guarantee sufficient voice 
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weight. The importance of alliances and other specific groupings of member countries is 

becoming increasingly important, expanding their political networks and soft power 

capabilities. As the examples have shown, the negotiating powers of the Member States have 

an impact on the European Union's climate policy-making - Germany, for example, on 

emissions limits for new cars. We can only argue about what would happen if Malta or 

Slovakia, which is largely dependent on domestic car production, exerted the same pressure 

on the Council Presidency. The dimensions of the negotiating capabilities of the Member 

States of the Union and their impact are well observable in the external dimension of climate 

negotiations. 

Hypothesis number two, which is based on the rational choice institutionalism, was 

also confirmed. The European Union's climate policy reflects the interests of supranational 

institutions, and therefore of the European Commission. As mentioned above, the 

Commission is in charge of the preparatory work for the draft measures and the fact that the 

main climate targets for 2020 and 2030 were adopted with only minor deviations from the 

original proposals suggests, that the Commission also has a significant impact on climate 

change. The statement is supported by the Commission's own representatives, who attribute 

an important place in climate legislation to climate policy. As with the bargaining power of 

the Member States, the attitudes and interests of the European Commission and their weight 

are often observable in international negotiations on climate goals and measures. The 

Commission's positions are worded clearly and unambiguously and follow the imaginary 

curve of the development of the Union's climate policies, which would have an increasing 

character - as well as the Commission's ambitions in this sector are higher and higher year by 

year. 
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