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Abstrakt 
Diplomová práca sa venuje problematike klimatickej politiky Európskej únie medzi 

rokmi 2009 a 2015. Roky 2009 a 2015 sú totiž rokmi, kedy na globálnej medzivládnej 

úrovni malo dôjsť k dohode o budúcnosti svetového klimatického režimu. Klimatická 

konferencia v roku 2009 tento cieľ nesplnila, konferencia COP21 v roku 2015 už áno. EÚ 

ako taká o sebe tvrdí, že je v klimatickej politike svetovým „leaderom“. Čo ale tento 

termín predstavuje a ako sa EÚ podieľala na vytváraní klimatického režimu? Zmenila sa 

taktika EÚ vo vedení klimatickej politiky medzi rokmi 2009 a 2015, čo umožnilo 

vytvorenie dohody v roku 2015? Práca na tieto otázky odpovie pomocou analýzy 

vonkajšej a vnútornej klimatickej politiky EÚ, pričom ju bude zaujímať kvantitatívny 

(vytvorenie nových politík) a kvalitatívny (vyššia intenzita existujúcich politík) posun 

v klimatickej politike a vplyv tejto zmeny na globálny klimatický režim. 

 

Abstract 
Focus of this thesis is climate policy of the European Union set in the time frame of years 

2009 – 2015. Reason for this is that 2009 and 2015 were the years when the future of 

global climate regime was to be decided. Climate conference COP15 in year 2009 failed 

to negotiate treaty which would establish meaningful climate regime. COP21 in 2015, 

however, was successful in facilitating an agreement about future climate regime. The 

EU claims to be a leader in climate politics, however, what does this term entail and what 

part did the EU play in creating global climate regime? Did the EU change the operation 

of its climate policy between 2009 and 2015 and what made the agreement in 2015 

possible as opposed to 2009? Thesis aims to answer these questions using analysis of 

external and inner policy of the EU. Thesis examines changes in the EU climate policy 



 

 

and if they were quantitative (new policies) or qualitative (development of existing 

policies) and the impact of these changes on global climate regime. 
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Úvod 
Klimatická kríza je jednou z najväčších hrozieb súčasnosti. Ako taká bola 

priznaná medzinárodnou komunitou, predovšetkým Organizáciou spojených národov. 

Ako je ale pravdou pri každej kríze, riešenie musí prísť predovšetkým od zúčastnených 

štátov, v tomto prípade teda všetkých, alebo aspoň väčšiny štátov sveta. EÚ v tomto smere 

zastáva unikátnu pozíciu, kedy o sebe tvrdí, že je „leaderom“ klimatickej politiky a je 

teda predmetom záujmu rôznych štúdií o klimatickej politike.  

Klimatická politika ako taká si prešla v minulých rokoch značným vývojom. 

Prvou plošnou dohodou zameranou na zmiernenie globálneho otepľovania bol Kyótsky 

protokol, ktorého obdobie plnenia záväzkov sa končilo v roku 2012. Štáty preto cítili 

potrebu dohodnúť sa na budúcnosti klimatického režimu a z toho dôvodu bola zvolaná 

konferencia do Kodane, ktorá sa skončila neúspechom. Na rok 2015 bola preto zvolaná 

ďalšia konferencia do Paríža, ktorá mala rovnaký cieľ a táto konferencia dokázala 

vytvoriť funkčnú dohodu o budúcnosti klimatického režimu.  

Nasledovná práca sa bude zaoberať fenoménom „leadershipu“, čo predstavuje pre 

klimatickú politiku a či bol „leadership“ jedným z faktorov rôznych výsledkov týchto 

dvoch klimatických konferencií. Prácu budú zaujímať predovšetkým aktivity EÚ a ich 

vývoj medzi konferenciami na vnútornej a vonkajšej úrovni. V oboch úrovniach sa práca 

pýta základnú otázku a to, bola zmena aktivít EÚ kvantitatívna (vytvárala EÚ nové 

politiky, iniciatívy alebo aktivity) alebo kvalitatívna (rozvíjala EÚ existujúce politiky 

a zvyšovala ich intenzitu)?  

Práca si pre vnútornú aj vonkajšiu úroveň stanovuje samostatné okruhy skúmania 

tak, aby čo najlepšie demonštrovali vývoj európskej klimatickej politiky. Sledovaný bol 

stav pred rokom 2009 a konferenciou COP15 v Kodani a medzi rokmi 2009 a 2015 

a konferenciou COP21 v Paríži. Vo vnútornej politike boli dôležité predovšetkým vývoj 

vnútorných stratégií pre znižovanie emisií, najvýznamnejšie projekty, ktoré dopomáhajú 

plneniu týchto stratégií a financovanie klimatickej politiky. Na vonkajšej úrovni práca 

identifikovala za kľúčové okruhy celkovú diplomatickú aktivitu Únie, financovanie 

globálnej klimatickej politiky a podporu najznámejších projektov v tretích štátoch. 

Cieľom práce je teda predstaviť klimatickú politiku EÚ na vnútornej aj vonkajšej 

úrovni a hlavne zistiť, či rok 2009 znamenal zlom vo vedení európskej klimatickej 

politiky, či medzi rokmi 2009 a 2015 došlo ku kvalitatívnemu alebo kvantitatívnemu 
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vývoju klimatickej politiky a či teda má koncept „leadershipu“ nejaký dopad na 

uzatvorenie medzinárodnej dohody. 

Práca v nasledovnej kapitole predstaví akademickú debatu o fenoméne 

„leadershipu“. Na základe debaty vytvorí práca definíciu toho, čo „leadership“ vlastne 

predstavuje a aké sú jeho predpoklady a vlastnosti „leadera“. Práca potom bližšie vysvetlí, 

prečo si pre skúmanie „leadershipu“ EÚ vybrala tie okruhy, ktoré boli popísané 

v predchádzajúcom odstavci. 

Ďalej bude práca štruktúrovaná do ďalších dvoch kapitol. Druhá kapitola bude 

sledovať vývoj vnútornej politiky EÚ a bude obsahovať záverečné zhrnutie a analýzu 

tohoto vývoja. V tretej kapitole sa bude práca venovať vonkajšej klimatickej politike EÚ 

a jej vývoju a na záver poskytne analýzu tohoto vývoja podobne ako druhá kapitola. 

Celkové zhrnutie výsledkov práce bude popísané v závere diplomovej práce. 
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1 Predstavenie debaty o „leadershipe“ 
v medzinárodných vzťahoch 

V dnešnej literatúre o tematike environmentálnej politiky a klimatickej 

diplomacie je takmer nemožné vyhnúť sa štúdiám o zahraničnej politike Európskej únie 

a jej postavení v medzinárodnom dialógu o klimatických zmenách. Analýza postavenia 

EÚ vo svetovej klimatickej politike je atraktívna z viacerých dôvodov. V prvom rade 

Únia produkuje významné množstvo skleníkových plynov a jej pozícia je tým pádom pre 

funkčnú dohodu významná. V druhom rade je pozícia Európskej únie charakterizovaná 

predovšetkým jej postojom, vnútornými politikami na ochranu klímy a životného 

prostredia, a rétorikou, ktoré sú spomedzi ekonomicky vyspelých štátov jedny 

z najprogresívnejších.  

Súčasný stav poznania úlohy Európskej únie v oblasti klimatickej politiky je 

pomerne široký, téme sa venuje množstvo autorov aj think-tankov. Avšak ich spoločným 

znakom je to, že väčšina autorov alebo inštitúcií, ktoré výskum podporujú, sídlia 

v západnej Európe. Z tohoto dôvodu je veľmi náročné vyhnúť sa západocentrickému 

pohľadu na celú problematiku.  

Mimo územie EÚ sú štúdie o klimatickej politike Únie na medzinárodnej scéne 

publikované napríklad cez nakladateľstvo Massatchutského technologického inštitútu 

(Massatchusets Institute of Technology). Je to žiaľ ale jedno z mála akademických 

mimoeurópskych vydavateľstiev, ktoré sa venuje tematike úlohy EÚ v rokovaní 

o klimatických zmenách. Čo sa týka ostatných častí sveta, tak bohužiaľ anglicky 

publikované štúdie, ktoré by sa špecificky venovali politickej váhe Európskej únie a/alebo 

jej členských štátov v oblasti klimatickej diplomacie nie sú dostupné, neexistujú, alebo 

sa mi ich nepodarilo dohľadať. Neznamená to však, že fenomén európskeho (EÚ) 

„leadershipu“ v oblasti klimatickej diplomacie je výmyslom európskej propagandy. Na 

medzinárodných platformách, ako napríklad stretnutie na najvyššej úrovni Rámcovej 

dohody Organizácie spojených národov o klimatických zmenách (UNFCCC), COP, je 

vedúce postavenie EÚ adresované predstaviteľmi rôznych štátov a aj rôzne nevládne 

a neziskové organizácie očakávajú iniciatívu EÚ v oblasti klimatickej diplomacie.1 

                                                        
1 “Remarks at forum on ‘The United Nations and the European Union: Joining Forces for the Challenges 
of the 21st Century’ | United Nations Secretary-General”, cit 23. január 2017, 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2008-04-25/remarks-forum-united-nations-and-european-
union-joining-forces. 
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Vďaka kombinácií faktorov, ako vnútorné politiky a vonkajší postoj, si EÚ 

vydobyla popredné postavenie v globálnom boji proti klimatickým zmenám. Postavenie 

EÚ zároveň priťahuje pozornosť akademikov, žurnalistov i analytikov. Termín, s ktorým 

súčasní autori (prípadne i politici) takmer vždy spájajú postavenie Európskej únie 

v oblasti klimatickej politiky v medzinárodných vzťahoch, je „leader“. Nie vždy je ale 

jasné, aké boli kritériá toho, aby sa Únia stala „leaderom“. Nasledovná kapitola predstaví 

debatu o koncepte „leadershipu“, objasní prečo je „leadership“ vhodným konceptom pre 

objasnenie klimatickej politiky a nakoniec určí v ktorých oblastiach a časových 

obdobiach sa vyskutuje problém, ktorý bude práca skúmať. 

1.1 „Leadership“ 

V debate avšak existuje množstvo aktérov, ktorí používajú slovo „leader“ bez 

predošlého teoretického vysvetlenia tejto kategórie alebo fenoménu.2 Táto práca preto 

teraz predstaví rôzne akademické pohľady na skúmanie „leadershipu“, kde sa prelínajú 

a v akých smeroch spolu navzájom nesúhlasia. Práca si následne určí, akú teoretickú 

definíciu „leadershipu“ bude používať a následne posúdi úlohu EÚ v oblasti klimatickej 

politiky. 

Základnou otázkou, ktorú si musí položiť každý, kto sa rozhodol „leadershipom“ 

zaoberať je otázka, čo vlastne slovo „leadership“ predstavuje. Pred tým, než práca postúpi 

do komplexnejšej akademickej debaty, postačí si predstaviť použitie slova „leadership“ 

v bežnej, neakademickej, praxi. Slovo obyčajne označuje hierarchický vzťah medzi 

nižšou úrovňou (nasledovatelia) a vyššou úrovňou („leader“), pričom nasledovateľ 

obyčajne rešpektuje „leadera“ a jeho rozhodnutia a spolupracuje na plnení vízií „leadera“. 

Literatúra sa k fenoménu „leadershipu“ vyjadruje často aj bez toho, aby 

„leadership“ explicitne pomenovala. Stačí sa zamyslieť nad základnými teóriami 

medzinárodných vzťahov a zistíme, že takmer každá teória predpokladá určité vzájomné 

pôsobenie medzi štátmi a niektoré teórie predpokladajú hierarchické vzťahy, ale 

nepoužívajú slovo „leader“. 

                                                        
2 “Post-Paris: the EU should take its climate leadership abroad”, EnergyPost.eu, 28. apríl 2016, 
http://energypost.eu/post-paris-eu-cant-climate-leader-home-take-climate-fight-abroad/; John Vidal, “UN 
Climate Talks Will Collapse without EU Leadership, Thinktank Warns”, The Guardian, 16. jún 2011, 
sek. Environment, https://www.theguardian.com/environment/2011/jun/16/un-climate-talks-collapse-eu-
leadership. 
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1.2 „Veľké“ teórie medzinárodných vzťahov a „leadership“ 

Realistické teórie napríklad predpokladajú, že každý štát sleduje predovšetkým 

svoje vlastné záujmy. Tento základný stavebný kameň realistických teórií predstavuje pre 

fenomén „leadershipu“ problém. Logicky si totiž dokážeme z tohoto predpokladu 

odvodiť jeho dôsledok a teda, že štáty budú hierarchiu uznávať jedine, keď z toho majú 

vlastný prospech alebo sú zastrašené silnejším aktérom. Vzťah nadradeného 

a podradeného štátu vnímajú realisti ako hegemóniu. Ako bude ale vysvetlené nižšie, 

podľa autorov venujúcich sa „leadershipu“ je hegemónia len extrémnym prípadom 

využitia štrukturálnej moci a základ pre „leadership“.3 Termín hegemón ale býva s 

„leaderom“ často zamieňaný a preto sa rozdielom bude práca nižšie venovať. 

Idealizmus je protipólom realizmu a zároveň druhou veľkou teóriou 

medzinárodných vzťahov, ktorá koncept „leadershipu“ explicitne nepoužíva, ale 

dokážeme v jej jadre nájsť priestor pre jeho aplikáciu. Základným predpokladom 

idealizmu je morálny základ zahraničnej politiky, predchádzanie vojnám a teda úzka 

spolupráca medzi štátmi. Jadrom „leadershipu“ zároveň je presvedčenie o správnosti 

ponúkaného riešenia a potreba úzkej spolupráce medzi štátmi. Spolupráca si aj logicky 

vyžaduje existenciu nejakej štruktúry a morálny základ pre politiku si logicky vyžaduje 

aktérov, ktorí pomenujú a ohraničia, čo je morálne a naopak čo amorálne a akými témami 

by sa v danej dobe mali medzinárodné vzťahy zaoberať.4 

Idealistická tradícia sa možno zaoberá predovšetkým motiváciou štátov 

v medzinárodných vzťahoch a vytváraniu systémov a štruktúr, ktoré napomôžu 

predchádzaniu konfliktov, avšak prvotný predpoklad „idey“ a „morálky“ si vyžaduje 

jednotlivca ako aktéra, ktorý tieto myšlienky bude prezentovať. A tu sa „veľké“ teórie 

medzinárodných vzťahov začínajú viazať na myšlienku „leadershipu“. Existuje totiž 

množstvo teórií, ktoré stavajú do popredia diania jednotlivých aktérov, ktorí často cez 

použitie štruktúr a inštitúcií šíria svoje myšlienky na ďalších aktérov medzinárodných 

vzťahov. 

                                                        
3 Matthew Paterson, “Post-Hegemonic Climate Politics?”, The British Journal of Politics & International 
Relations 11, č. 1 (01. február 2009): 145, doi:10.1111/j.1467-856X.2008.00354.x. 
4 Petr Drulák, Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, 
Vydání první (Praha: Portál, 2008), 72–80. 
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1.3 „Leadership“ a „entrepreneurship“ 

Jednou z teórií, ktorá sa sústredí na individuálnych aktérov, ktorí spustia proces 

zmeny v politikách štátov, regiónov alebo nadnárodných inštitúcií je teória viacerých 

prúdov (Multiple Streams Theory) vypracovaná Johnom Kingdonom a rozšírená ďalšími 

autormi. Stredobodom danej teórie je motivovaný aktér (policy entrepreneur), ktorý 

investuje svoj čas, energiu a často i materiálne prostriedky do tvorby nových politík, alebo 

do zlepšenia existujúcej praxe. Teória je samozrejme sústredená aj na „prúdy“, ktoré sú 

už v jej názve. Avšak, je to práve motivovaný aktér, ktorý s prúdmi pracuje, dotvára 

a posúva ich tak, aby pracovali v jeho prospech, tvorí koalície s ostatnými aktérmi a snaží 

sa ovládať a usmerňovať debatu o danej téme v prospech svojej definície problému. 

V rámci debaty o teórií viacerých prúdov vznikajú názory na to, kto je týmto „policy 

entrepreneurom“ a aká je jeho pozícia v súvislosti so štátnym aparátom. Táto debata pre 

nasledovnú prácu nie je ale natoľko dôležitá, ako sú dôležité prieniky medzi definíciou 

„entrepreneura“ v teórií viacerých prúdov a rôznymi definíciami „leadera“ v literatúre o 

„leadershipe“. 

„Entrepreneuri“ sú definovaní ako motivovaní jednotlivci, alebo menší tím ľudí, 

ktorí tvoria inovatívne riešenia pre politické problémy, priťahujú k problémom pozornosť 

a zabezpečujú impulz pre vznik legislatívy. Motivácia týchto aktérov je prirovnávaná 

k motivácií rôznych aktérov a inovátorov v podnikateľskom prostredí. Motívy aktivít 

„entrepreneurov“ sú podľa literatúry rôzne, sú pre nich charakteristické štyri aktivity: 

znalosť sociálneho prostredia (znalosť politických sietí a sociálneho kontextu), 

definovanie problémov, tvorba tímov/koalícií a ukazovanie dobrej praxe.5 Brouwer do 

tejto konceptualizácie „entrepreneurov“ dopĺňa piatu, pre neho zásadnú, charakteristiku 

a to je ochota znášať riziko.6 

V tomto momente dochádzame k otázke, ako sa teda „entrepreneur“ odlišuje od 

„leadera“. Odpoveď môže byť dvojaká. Po prvé ide rôzne o pomenovanie významného 

aktéra v politickom prostredí. Po druhé, s týmito dvoma pomenovaniami pracujú rôzne 

teórie, ktoré kladú dôraz na rôzne aspekty správania sa významných aktérov.  

V Kingdonovom modeli sledujeme dôraz na prúdy a okno pre zmenu, ktoré vzniká 

pri spojení prúdov. „Entrepreneur“ je akýmsi manipulátorom týchto prúdov a inovátorom 

                                                        
5 Michael Mintrom a Phillipa Norman, “Policy Entrepreneurship and Policy Change”, Policy Studies 
Journal 37, č. 4 (01. november 2009): 651–52, doi:10.1111/j.1541-0072.2009.00329.x. 
6 Stijn Brouwer, Policy Entrepreneurs and Strategies for Change: The Case of Water Management in the 
Netherlands (VU University Amsterdam, 2013), 6. 
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politických možností a riešení. „Leader“, na druhej strane, môže byť inovátorom, ale 

predovšetkým ide o tvorcu kompromisov. A práve tu sa definície „leadera“ a 

„entrepreneura“ rozchádzajú. „Entrepreneur“ sa snaží presadiť svoju definíciu problému 

a svoje inovácie a za týmto cieľom formuje koalície. 7 „Leader“ na druhej strane sa snaží 

o všeobecnú spokojnosť a tvorbu kompromisov. Má síce vlastnú agendu a vlastné 

záujmy, ako každý iný aktér, ale prvoradá je pre neho zmysluplná dohoda s ostatnými 

aktérmi a až v druhom rade presadzovanie svojich individuálnych záujmov.8 

Práca ale zatiaľ nevysvetlila, v akej forme sa „leader“ v medzinárodnom prostredí 

vyskytuje. Podobne ako aj pri iných fenoménoch vyplývajúcich z medzinárodných 

vzťahov, ani koncept „leadershipu“ sa nevyhol debate o tom, či dianie primárne tvoria 

konkrétni individuálni aktéri, alebo medzinárodné dianie a správanie sa aktérov vyplýva 

z existujúcich štruktúr a inštitúcií. V rámci typológií a teórií viažucich sa k „leadershipu“ 

narazíme na rôzne postoje k tejto debate. Postoje sa líšia predovšetkým v označení 

samotného „leadera“. Niektorí autori9 jednoznačne tvrdia, že za „leaderov“ pokladajú 

konkrétnych ľudí, ktorí sa snažia o zmenu a inšpirovanie ostatných. Ich vzťah 

k štruktúram je podľa týchto autorov až druhoradý, v prvom rade ide o idey „leaderov“, 

ktoré inšpirujú ostatných aktérov. Zároveň ale títo ľudia často využívajú svoje postavenie 

v rámci štruktúr, prípadne postavenie štátov alebo inštitúcií, ktoré reprezentujú, vďaka 

čomu môžu získať väčšiu kredibilitu v medzinárodnom prostredí.10 

Na druhej strane existujú ale aj autori, ktorí priznávajú, že pozíciu „leadera“ 

nemusia zastávať nutne len individuálni aktéri. „Leaderom“ môžu byť aj štáty, vlády, 

inštitúcie a iné organizácie a teda by sme mohli tvrdiť, že formálna asociácia jednotlivých 

aktérov je dôležitým predpokladom pre kapacitu ich „leadershipu“. Druhým 

argumentom, ktorý by podporil dôležitosť štruktúr je idea vedenia cez dobrú prax (leading 

by example). Niektorí autori vedenie cez ukázanie dobrej praxe nazývajú smerovým 

leadershipom (directional leadership), avšak pre iných autorov je ukazovanie dobrej 

praxe len jedným z atribúrov „leadera“ a akousi prerekvizitou pre to, ako sa aktér stane 

„leaderom“. Nikto totiž nebude nasledovať aktéra, ktorí sa označí sa „leadera“ a nekoná 

                                                        
7 Mintrom a Norman, “Policy Entrepreneurship and Policy Change”, 651–52. 
8 Raino Malnes, “`Leader’ and `Entrepreneur’ in International Negotiations: A Conceptual Analysis”, 
European Journal of International Relations 1, č. 1 (01. marec 1995): 91–95, 
doi:10.1177/1354066195001001005. 
9 Oran R. Young, “Political Leadership and Regime Formation: On the Development of Institutions in 
International Society”, International Organization 45, č. 3 (1991): 281–308. 
10 Ibid. 



 

 

8 

v zmysle ideí, ktoré presadzuje a nevykazuje výsledky o pozitívnych účinkoch svojho 

konania.11  

1.4 Hegemónia a „leadership“ 

V predošlej časti bol stanovený rozdiel medzi „entrepreneurom“ a „leaderom“ 

a teda vieme, že „leader“ a „entrepreneur“ pomenovávajú podobných aktérov, ale tieto 

dve označenia nie sú v štúdiu medzinárodných vzťahov synonymami. Spomínali sme ale 

aj druhý pojem, ktorý môže byť často s „leaderom“ zamenený v realistických teóriách 

a tým pojmom je hegemón. 

Helms dokonca tvrdí, že používanie a skúmanie pojmu hegemón je dôvodom, 

prečo o „leadershipe“ existuje tak limitovaná literatúra.12 Snidal dokonca teóriu 

veľmocenskej stability (Theory of Hegemonic Stability) spája s podobným argumentom 

ako Young „leadership“ („leadership“ je nutnou súčasťou úspešných medzinárodných 

dohôd)13 a síce, že teória sa často používa na vysvetlenie úspechu alebo neúspechu 

medzinárodnej spolupráce.14 

Podobnosť medzi teóriami ale nekončí len pri vysvetlení úspechu spolupráce 

medzi štátmi. Úspech v prípade oboch teórií totiž nie je podmienený len samotnou 

existenciou „leadera“ alebo hegemóna, ale aj spôsobom, akým k spolupráci dôjde. Podľa 

Snidalovho vysvetlenia teórie veľmocenskej stability existujú dva možné prípady pre 

vytvorenie medzinárodného režimu pod hegemónom. V prvom prípade hegemón 

presvedčí ostatné štáty o spolupodieľaním sa na režime cez spravovanie verejných statkov 

na svoje náklady spôsobom, ktorý je prospešný pre všetkých, predovšetkým pre menšie 

štáty. Táto aktivita hegemóna je Snidalom aj nazvaná „leadership“. V druhom prípade 

spravovanie režimu hegemónom nie je prospešné pre menšie štáty, ktoré sa otočia proti 

hegemónovi v prípade jeho oslabenia.15  

Pre definíciu „leadera“ touto prácou je dôležitý prvý prípad. Snidal totiž pracuje 

s veľmi podobnou definíciou ako Malnes. Malnes sa síce nevymedzoval voči 

                                                        
11 Charles F. Parker a Christer Karlsson, “Climate Change and the European Union’s Leadership 
Moment: An Inconvenient Truth?”, JCMS: Journal of Common Market Studies 48, č. 4 (01. september 
2010): 929–41, doi:10.1111/j.1468-5965.2010.02080.x; Ludger Helms, “Global political leadership in the 
twenty-first century: problems and prospects”, Contemporary Politics 20, č. 3 (september 2014): 261–77, 
doi:10.1080/13569775.2014.911499. 
12 Helms, “Global political leadership in the twenty-first century”, 262. 
13 Young, “Political Leadership and Regime Formation”, 307. 
14 Duncan Snidal, “The limits of hegemonic stability theory”, International Organization 39, č. 4 
(september 1985): 579. 
15 Ibid., 579–82. 
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hegemónovi, ale voči „entrepreneurovi“. I tak ale je pre Malnesa definujúcim atribútom 

„leadera“ správa verejných statkov takým spôsobom, aby k nim mali všetci členovia 

istého spoločenstva rovnaký prístup a správa bola prospešná pre všetkých. Zároveň 

„leader“ koná v mene väčšej skupiny a spoločného cieľa. Pri presadzovaní cieľa sú jeho 

vlastné preferencie až druhotné a v prvom rade prezentuje kolektívny záujem.16 Veľmi 

podobne si Snidal definuje hegemóna v prvom prípade, kde dokonca spomína možnosť 

využitia silnejšieho hráča slabšími.17 Táto podobnosť definícií je pre prácu veľmi 

dôležitá, pretože naznačuje, že „leader“ a hegemón, podobne ako „leader“ a 

„entrepreneur“ nie sú protichodné definície a v mnohých prípadoch sa môžu prelínať. 

Veľká časť literatúry o „leadershipe“ sa ale voči hegemónom vymedzuje. Autori 

vidia rozdiel napríklad v metódach, ktorými si hegemóni a „leadri“ získavajú podporu pre 

svoju politiku. V prípade hegemónov sa často jedná o presvedčenie ostatných štátov 

donucovaním, použitím sily, alebo hrozbou. Hegemóni potom dominujú v určených 

politikách alebo regiónoch. V prípade „leaderov“ sa jedná o opak. „Leader“ si získava 

nasledovateľov na báze dobrovoľnosti. Brzezinski potom dokonca tvrdí, že dominancia 

je opakom „leadershipu“.18 Čo teda „leadership“ predstavuje, ak sa zároveň nejedná 

o dominanciu, ani „entrepreneurship“, ale zahŕňa podporu existujúcich štruktúr? 

1.5 Rôzne typológie „leadershipu“ 

„Leadership“ ako rozličné iné pojmy môže byť vnímaný rôzne, záleží na pohľade, 

ktorý autor štúdie používa. V debate ale existujú základné typológie, ktoré sú využívané 

širokým spektrom ďalších autorov a študentov. Ako si teda vplyvní autori definujú 

„leadership“ a „leadera“ a ako ich koncepcie ďalej ovplyvňujú debatu o „leadershipe“ 

v medzinárodných vzťahov a klimatickej politike? 

Typológie, ktoré daní autori vypracovali pristupujú k téme „leadershipu“, sú 

rozdielne, ale v zásade si neprotirečia. Rozdielne je názvoslovie, ale vo svojej podstate 

ide o veľmi podobné variácie na to, čo „leadership“ alebo „leader“ predstavujú. „Leader“ 

pre autorov predstavuje aktéra, ktorý umožňuje, ale negarantuje, dosiahnutie dohody. 

Zároveň ide o aktéra, ktorý dokáže združiť ostatných v riešení istého problému na báze 

                                                        
16 Malnes, “`Leader’ and `Entrepreneur’ in International Negotiations”, 91–92. 
17 Snidal, “The limits of hegemonic stability theory”, 581–82. 
18 Helms, “Global political leadership in the twenty-first century”, 262; Malnes, “`Leader’ and 
`Entrepreneur’ in International Negotiations”, 99. 
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dobrovoľnosti. Autori ale rozlišujú typy „leadrov“ podľa toho, akým spôsobom túto 

základnú charakteristiku napĺňajú.19 

Young rozlišuje tri základné formy „leadera“. Sú nimi štrukturálni, podnikateľskí 

(entrepreneurial) a intelektuálni „leaderi“. Štrukturálny „leader“ v rokovaniach využíva 

predovšetkým štrukturálnu (alebo inak povedané materiálnu) výhodu aktéra, ktorého 

zastupuje, v prípade potreby tvorí koalície, aby nedošlo k zablokovaniu celého procesu. 

Extrémnym typom štrukturálneho „leadera“ je potom podľa Younga hegemón, ktorý 

využije svoje materiálnu prevahu v rokovaniach takým spôsobom, že ostatným aktérom 

nezostane dostatok vplyvu na to, aby zmenili smer rokovaní.20 

Podnikateľský typ „leadera“ je veľmi podobný definícií „policy entrepreneura“: 

určujú agendu, pomáhajú s tvorbou koalícií a definícií problému, prichádzajú 

s inovatívnymi riešeniami. Napokon intelektuálni „leaderi“ sa spoliehajú na silu 

myšlienok a schopnosť zástupcov rokujúcich strán pochopiť daný problém, pričom sami 

nemusia byť formálne spätí so zástupcami niektorej zo strán, ktoré sa rokovania 

účastnia.21 

Underdal sa zhoduje s Youngom v tom, že nie pre každý typ „leadershipu“ je 

materiálna sila nutnosťou a „leadership“ dokáže vzniknúť aj na základe ideí. Tak určuje 

Underdal inštrumentálny „leadership“. Tento typ „leadershipu“ kombinuje to, čo Young 

nazýva intelektuálnym a podnikateľským „leadershipom.22 

Materiálna alebo štrukturálna sila je ale nutnosťou v dvoch ďalších typoch, ktoré 

Underdal definuje. Sú nimi unilaterálny „leadership“ a „leadership“ cez donucovanie 

(coercive). Unilaterálny „leadership“ v bežnej praxi označujeme aj pojmom vedenie cez 

ukážku dobrej praxe (leading by example). Pri tomto type aktér prijme určité normy bez 

ohľadu na ostatných aktérov v presvedčení, že ostatní aktéri ho napodobnia až uvidia 

pozitívne dôsledky „leaderovej“ zmeny. „Leader“ teda najprv aplikuje normu a dúfa, že 

medzinárodné spoločenstvo si ju časom osvojí. Underdal tu upozorňuje, že „leader“ ale 

musí mať istý status alebo významnú, často až hegemonickú, pozíciu v štruktúre, aby 

                                                        
19 Arild Underdal, “Leadership Theory: Rediscovering the Arts of Management”, v International 
Multilateral Negotiation: Approaches to the Management of Complexity, ed. William Zartman (San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994); Young, “Political Leadership and Regime Formation”; Malnes, 
“`Leader’ and `Entrepreneur’ in International Negotiations”. 
20 Young, “Political Leadership and Regime Formation”, 288–93. 
21 Ibid., 293–300. 
22 Underdal, “Leadership Theory: Rediscovering the Arts of Management”, 187–90. 
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jeho unilaterálna akcia mala na ostatných tak významný dopad, že sa „leadera“ nakoniec 

rozhodnú napodobniť.23 

„Leadership“ cez donucovanie je charakteristický tým, že „leader“ je tak 

významným aktérom, že dokáže využiť svoje postavenie v štruktúre a pomocou rôznych 

metód prinúti ostatných aktérov, aby ho nasledovali. Jednou z metód je aj ponúknutie 

výhod alebo odmeny v jednej oblasti za prispôsobenie sa v druhej oblasti. Často sa môže 

jednať o úplne rozdielne oblasti a inštitúcie a zdanlivo toto dianie nemá nič spoločné. 

Na dobrovoľnosť vzťahu medzi „leaderami“ a nasledovateľmi upozorňuje 

Malnes, ktorý zároveň kritizoval prístup Younga a Underdala. Spoločnou vlastnosťou 

„leaderov“ sú podľa neho ciele, ktoré „leadri“ sledujú (kolektívne, všeobecne prospešné 

ciele). Typy podľa Malnesa sú „leadership“ riešiaci problémy (problem-solving 

leadership), často cez zmenu podmienok v existujúcich štruktúrach; situačný (positional) 

„leadership“, ktorý je využívaný osobami v pozícií autority; a smerový „leadership“ 

(directional leadership), ktorého názov má predstavovať schopnosť tohoto typu „leadera“ 

nasmerovať ostatných tým smerom, akým by sa sami od seba neuberali.24 

Oproti relatívnej zhode v typológiách existujú medzi autormi dva veľké rozdiely 

dôležité pre túto prácu. V prvom rade ide o postavu samotného „leadera. Podľa Younga 

je „leader“ konkrétna osoba, ktorá zastupuje konkrétne štáty, organizácie, alebo iných 

aktérov. Underdal na druhej strane za „leaderov“ považuje aj štáty a inštitúcie.25 Druhým 

veľkým rozdielom je prostredie, v akom autori „leadership“ sledujú. Young sa zaoberá 

priamo rokovaniami vo vnútri inštitúcií, zatiaľ čo Underdal považuje za vyjadrenie 

„leadershipu“ aj aktivity mimo oficiálne rokovania. 

Tieto typológie sú využívané širokým spektrom akademikov26 a uľahčujú prácu 

s pojmom „leadership“ pretože ukazujú rôzne spôsoby, akými sa aktér môže správať a byť 

pomenovaný „leaderom“. Je teda možné vytvoriť inkluzívne vnímanie „leadershipu“ a 

chápať, že v rôznych kontextoch bude „leaderom“ niekto iný a budú mu pripisované iné 

kvality. Pre prácu bude dôležité, že „leaderom“ nemusí byť nutne len jednotlivec, 

„leaderom“ môže byť aj širšia entita, organizácia alebo štát, ktorá zároveň koná 

                                                        
23 Ibid., 183–86. 
24 Malnes, “`Leader’ and `Entrepreneur’ in International Negotiations”, 100–102. 
25 Young, “Political Leadership and Regime Formation”, 285; Underdal, “Leadership Theory: 
Rediscovering the Arts of Management”, 180. 
26 Parker a Karlsson, “Climate Change and the European Union’s Leadership Moment”; Steinar Andresen 
a Shardul Agrawala, “Leaders, pushers and laggards in the making of the climate regime”, Global 
Environmental Change 12, č. 1 (apríl 2002): 41–51, doi:10.1016/S0959-3780(01)00023-1; Miranda A. 
Schreurs a Yves Tiberghien, “Multi-Level Reinforcement: Explaining European Union Leadership in 
Climate Change Mitigation”, Global Environmental Politics 7, č. 4 (november 2007): 19–46. 
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v inštitúciách aj mimo ne. Druhým zdôrazňovaným bodom autorov o „leadershipe“ bola 

motivácia a úmysly skutočného „leadera“. Tie nie sú len egoistické, „leader“ často koná 

pre všeobecný prospech, nie iba pre maximalizáciu svojich vlastných ziskov. Zároveň 

nemusíme vylučovať z pozície „leadera“ entity, ktoré mohli byť označené za hegemóna 

alebo „entrepreneura“ v inom kontexte alebo v minulosti. Autori ukázali, že dané pojmy 

sa často prelínajú alebo nevedome zamieňajú s termínom „leader“. 

Samozrejme existujú viaceré teórie toho, aké sú kritériá pre to, aby sa entita mohla 

stať aktérom, prípadne aj „leaderom“, v medzinárodných vzťahoch. Aktér musí mať 

v prvom rade schopnosť konať. EÚ a jej členské štáty túto schopnosť majú a môžeme 

rozlíšiť dve úrovne ich vládnutia. Pred tým, než začneme analyzovať správanie EÚ si 

musíme stanoviť, čo za EÚ vlastne budeme pokladať. Na prvý pohľad sa vlastne zdá 

zbytočné definovať si, čo sa pod pojmom EÚ vlastne skrýva, keďže existuje primárne 

právo EÚ, ktoré existenciu a fungovanie Únie definuje. Avšak v otázkach zahraničnej 

politiky, kam klimatická politika z veľkej časti spadá, sú práva EÚ v súčasnosti 

neustálené a sporné. 

EÚ je a ostáva predovšetkým spoločenstvom 28 národných štátov, z ktorých 

každý má vlastné záujmy ako vo vnútri spoločenstva, tak navonok. Na druhej strane, 

existujú problémy a politiky, kedy je potrebná koordinácia a kompromisy nie len pre 

efektívne vnútorné fungovanie spoločenstva, ale aj pre upevnenie jeho pozície navonok 

v svetovej politike. Avšak koordinácia je neúplná z dôvodu zachovania zvrchovanosti 

národných štátov, čo sa priamo prelína aj do rozpočtu EÚ na zahraničné aktivity. Práve 

tu teda rozlišujeme dve úrovne vládnutia – prvá sú priame aktivity členských štátov, druhá 

koordinované aktivity inštitúcií, na ktorých sa jednohlasne zhodli členské štáty. 

Samozrejme aj samostatné aktivity členských štátov sú koordinované cez inštitúcie 

a členské štáty nebudú tvoriť svoju politiku v rozpore s tým, na čom sa zhodli na unijnej 

úrovni. Z týchto dôvodov nemožno teda redukovať definíciu EÚ len na „Brusel“, ale 

zahrnúť ako inštitúcie, tak národné štáty. Práve takáto definícia lepšie umožní uchopiť 

termín „leadership“ v spojení s politikou EÚ a koordinácia inštitúcií a národných štátov 

môže byť jedným z vysvetlení pre úspešný alebo neúspešný „leadership“.27 

                                                        
27 Federiga Bindi, The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe’s Role in the World (2nd 
rev ed), 27, cit 29. január 2017, 
https://www.academia.edu/1968748/The_Foreign_Policy_of_the_European_Union_Assessing_Europe_s
_Role_in_the_World_2nd_rev_ed_. 
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1.6 Klimatická politika a „leadership“ 

Práca zatiaľ predstavila debatu o pojme „leadership“, neobjasnila ale zatiaľ jeho 

relevantnosť pre klimatickú politiku a pôsobenie EÚ v tejto oblasti. Kde teda existuje 

priestor pre aplikáciu konceptu „leadershipu“ na svetovú klimatickú politiku? 

V kontexte klimatickej politiky EÚ sa označenie „leader“ používa sústavne. Nejde 

pri tom len o akademickú prax, ale aj o používanie tohoto termínu predstaviteľmi 

vládnych aparátov a nevládnych organizácií.28 Debata o „leadershipe“ ukazuje, že 

existuje množstvo variácií aktérov, ktorých je možné za „leadera“ označiť. Ale to 

neznamená, že za „leadera“ je možné označiť kohokoľvek. Na základe zmienených 

definícií budú pre prácu dôležité nasledovné vlastnosti „leadra“: štrukturálna sila, 

schopnosť konať v medzinárodnom prostredí a vynaložiť výnimočné úsilie pre 

dosiahnutie dohody, uprednostnenie kolektívnych cieľov nad vlastné záujmy, vlastné 

ambiciózne ciele, schopnosť plniť tieto ciele bez vedľajších negatívnych dopadov 

(napríklad hospodárskych) a schopnosť inšpirovať ostatných aktérov.  

Každý z týchto predpokladov musí byť splnený, aby sme aktéra mohli nazvať 

„leaderom“. V prípade klimatickej politiky sa teda bude jednať o aktivity silných a 

významných aktérov a ich plnenie. Logicky sa teda „leadrami“ môžu stať štáty, ktoré si 

stanovili ambiciózne klimatické ciele, napĺňajú ich podľa plánu a klimatické ciele nemajú 

nepriaznivé účinky na hospodársku výkonnosť. Zároveň ale nie každý štát, ktorý si 

stanovil ambiciózne ciele, je schopný ich plniť a vyvíja snahu o dosiahnutie dohody, má 

predpoklady stať sa „leaderom“. Celková štrukturálna sila, veľkosť štátu (alebo inej entity 

v prípade Európskej únie), dôveryhodnosť a schopnosť konať majú taktiež podiel na 

vnímaní „leadershipu“.29 V opačnom prípade by sme totiž za „leaderov“ označovali štáty 

ako sú Kostarika alebo Kiribati. Bohužiaľ ich ekonomická aj populačná „malosť“ je 

                                                        
28 Climate Action - European Commission, “European Union: A Global Leader in Climate Action”, Text, 
Climate Action - European Commission, (23. november 2016), 
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014111202_en; Susanne Dröge a Oliver Geden, “After the 
Paris Agreement New Challenges for the EU’s Leadership in Climate Policy”, cit 24. január 2017, 
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C19_dge_gdn.pdf; “Keeping 
Europe’s climate policy on track”, Friends of Europe, 16. jún 2015, 
http://www.friendsofeurope.org/greener-europe/keeping-europes-climate-policy-track/. 
29 Sebastian Oberthür, “The European Union’s Performance in the International Climate Change 
Regime”, Journal of European Integration 33, č. 6 (01. november 2011): 673, 
doi:10.1080/07036337.2011.606690; Sebastian Oberthür a Claire Roche Kelly, “EU Leadership in 
International Climate Policy: Achievements and Challenges”, The International Spectator 43, č. 3 (01. 
september 2008): 39–41, doi:10.1080/03932720802280594; Christer Karlsson et al., “Looking for 
Leaders: Perceptions of Climate Change Leadership among Climate Change Negotiation Participants”, 
Global Environmental Politics 11, č. 1 (február 2011): 89. 
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nezlučiteľná s možnosťou stať sa „leaderom“. Štrukturálne predpoklady „leadera“ by 

mohli splniť jedine, ak by boli súčasťou väčšej, úzko spätej regionálnej organizácie. 

Najťažšie sa asi dokazuje posledný bod – schopnosť inšpirovať ostatné štáty. Nie 

je totiž bežné, aby „veľké“ štáty otvorene priznali „leadership“ niekomu inému, pretože 

priznaním vyššieho hierarchického postavenia inej entite by vo vlastnom realistickom 

vnímaní ohrozili svoj status.30 Schopnosť inšpirovať je ale pre „leadership“ významná. 

Bez praktického ukázania možných riešení a vytrvaní pri svojich politikách by totiž 

neexistoval základ pre širšie riešenie s veľkým množstvom aktérov. 

Kombinácia všetkých určených faktorov je pre prácu dôležitá. Tieto faktory boli 

určené na základe širšej debaty o „leadershipe“ a jeho typoch v predošlej časti práce. Kde 

ale práca definuje „leadership“ inak je práve určenie tejto kombinácie. Využívanie len 

niektorých z typov nemožno v dlhodobom horizonte považovať za skutočný „leadership“. 

Príkladom môže byť často uvádzaný prísľub členstva vo Svetovej obchodnej organizácií 

(WTO) pre Rusko výmenou za ratifikáciu Kyótskeho protokolu.31 Je sporné, či tento typ 

môžeme považovať za efektívny „leadership“, keďže konkrétne v prípade Ruska nastala 

zmena len jednorazovo a účasť na Kyótskom protokole nepriniesla aktívny dlhodobý 

záujem na riešení klimatickej krízy. Tento moment je i napriek tomu označovaný za 

začiatok európskeho „leadershipu“, čo je veľmi dôležité. Jedná sa totiž o začiatok a nie 

o plne rozvinutý „leadership“, ktorý sa práca pokúsi identifikovať v súčasnejších 

aktivitách Únie. 

Hlavným dôvodom pre výber „leadershipu“ ako teoretického konceptu pre prácu 

je samotná povaha témy. Klimatická politika pre štáty znamená veľké investície do 

štrukturálnych zmien, čo sa premieta do obavy štátov zo straty konkurencieschopnosti 

v globálnej ekonomike. Štrukturálne zmeny si navyše vyžadujú hlboké zmeny vo 

fungovaní štátu a v stratégií rozvoja a z povahy uznávania štátnej suverenity by nebolo 

vnímané pozitívne, keby boli štáty dotlačené do týchto zmien. Zmeny v prospech klímy 

teda musia byť dobrovoľné. Dobrovoľnosť je taktiež základom pre „leadership“ a zrejme 

práve preto je pre tému klímy tak populárnym princípom.  

Stavba teórie na ťažko uchopiteľných a idealistických konceptoch, ako je 

dobrovoľnosť ostatných štátov nasledovať „leadera“ či uprednostnenie kolektívnych 

cieľov pred sebeckým záujmom, môže byť na prvý pohľad zvláštna, ale nerovná sa 

                                                        
30 Paterson, “Post-Hegemonic Climate Politics?”, 151–53. 
31 Parker a Karlsson, “Climate Change and the European Union’s Leadership Moment”, 929; Underdal, 
“Leadership Theory: Rediscovering the Arts of Management”, 186–87. 
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naivite a je veľmi vhodná práve pre riešenie kolektívnych a citlivých tém ako klimatické 

zmeny. Teórie sú potvrdené empirickými štúdiami v práci akademikov, ktoré už boli 

predstavené v tejto kapitole. Samotné aktivity EÚ potvrdzujú tieto princípy. Áno, EÚ má 

vlastnú agendu, na základe ktorej koná. Samotný záujem o životné prostredie a klimatické 

zmeny je vlastnou agendou EÚ, na ktorej sa Únia snaží stavať vlastnú európsku identitu 

a následnú zahraničnú politiku, s ktorou vyjadrujú občania Únie široký súhlas.32 Na 

druhej strane ale investuje Únia nemalé prostriedky do naplnenia vlastných klimatických 

cieľov a do rozvoja infraštruktúry a environmentálnej politiky v susedných a rozvojových 

krajinách.33 A to i napriek tomu, že ešte donedávna bola jediným zástupcom 

industrializovaného sveta, ktorý by tlačil klimatickú otázku do popredia.  

 „Leadership“ sa taktiež odlišuje od ostatných predstavených konceptov a pre tieto 

rozdiely je pre prácu vhodnejším. Z povahy problému si klimatické zmeny si vyžadujú 

úzku spoluprácu a spoločné stabilné riešenia problémov, ktoré budú garantované ochotou 

strán sa na nej podieľať a nie hrozbami alebo nátlakom zo strany hegemóna.V prípade 

využitia hegemonickej nadvlády by sa totiž režim pri oslabení hegemóna zrútil, čo nie je 

žiadúce.34  

V prípade medzinárodnej klimatickej politiky sa často môže stať, že definície 

„entrepreneura“ a „leadera“ sa prelínajú. Pri každej zmene zažitého usporiadania je 

možné spätne pomenovať politické prúdy určené Kingdonom a určiť, ktorý z aktérov bol 

„entrepreneurom“ a teda koho definícia a riešenie zvíťazili. Avšak existujú príklady toho, 

kedy, i napriek aktivitám určitých aktérov, boli prúdy prerušené externým dianím 

a zameriavacia udalosť (focusing event) nepriniesla výsledky – napríklad klimatický 

summit v Kodani, ktorého príprava bola narušená svetovou finančnou a ekonomickou 

krízou. Podobne dokážeme uviesť aj príklad, kedy sa všetky prúdy stretli, prišlo k dohode, 

ale doterajší „entrepreneur“ (v zmysle aktér, ktorého verzia dohody sa presadila) sa 

z dohody stiahol a musel byť následne nahradený iným aktérom, ktorý dohodu podržal 

a udržal pri rokovacom stole a podpise ostatné strany – napríklad neratifikovanie 

Kyótskeho protokolu zo strany Spojených štátov, ktorých vláda presadila podobu 

protokolu. Za „leadera“ sa v tomto období začína označovať Európska únia, ktorá sa 

                                                        
32 Oberthür, “The European Union’s Performance in the International Climate Change Regime”, 675. 
33 “EU Aid Explorer - Development Atlas - European Commission”, cit 24. január 2017, 
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/DevelopmentAtlas.do. 
34 Snidal, “The limits of hegemonic stability theory”, 579–82. 
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rozhodla prevziať vedúcu úlohu po Spojených štátoch a dohodu z Kyóta doviedla 

k úspešnej ratifikácií.35  

1.7 Výskumný problém 

Samotná existencia „leadershipu“ neznamená automaticky úspech rokovaní 

a uzatvorenie dohody. Silne ale prispieva k tvorbe spoločnej vízie. Po neúspešnom 

summite v Kodani bola pozícia EÚ kritizovaná a dokonca sa objavili názory o kríze alebo 

konci „leadershipu“. Pokiaľ ale nedosiahnutie dohody neznamená stratu „leadershipu“, 

prečo bola takto vnímaná pozícia EÚ po konferencií v Kodani? Jednalo sa len o sklamanie 

medzinárodnej komunity a environmentálnych aktivistov nad nedosiahnutím očakávanej 

dohody, alebo dokážeme identifikovať problémy v spôsobe „leadershipu“ EÚ, ktoré by 

skutočne naznačovali krízu tejto vetvy európskej zahraničnej politiky?  

Na druhej strane je Parížska konferencia z roku 2015 hodnotená ako viac-menej 

úspešná. Avšak kritici konferencie považujú jej závery za nedostatočné a slabé kvôli 

tomu, že je založená na báze dobrovoľnosti štátov prispievať k celkovému riešeniu 

klimatickej krízy. Ako ale bolo ukázané, atribútom „leadera“, na ktorom sa zhodla 

literatúra, je práve inšpirovanie ostatných aktérov dobrovoľne, bez donucovacích 

prostriedkov alebo prísľubu rôznych výhod, nasledovať vedenie „leadera“. Môžeme teda 

povedať, že dobrovoľnosť záverov Parížskej konferencie neznamená neúspech 

„leadershipu“, práve naopak, umožňuje skutočný „leadership“ svojou dobrovoľnosťou. 

Aktivita EÚ po Parížskej konferencií bola už kritizovaná menej než po Kodani. Prišlo 

teda po Kodanskej konferencií k sebareflexií EÚ a k zmene „leadershipu“? 

Práca si pokladá otázku, ako sa zmenil „leadership“ EÚ po Kodanskej konferencií. 

Znamenala Kodaň pre EÚ reštart klimatických ambícií alebo sa dosiahnutie širokej 

medzinárodnej dohody neodvíjajú od zmien v „leadershipe“, ale od externých okolností 

a „leadership“ je dôležitý len svojou prítomnosťou? 

Práca na empirických dátach politiky EÚ zistí, či došlo k zmene a pokiaľ áno, či 

zmena bola kvantitatívna (nové oblasti pôsobenia klimatickej politiky) alebo kvalitatívna 

(vyššia intenzita a zefektívnenie existujúcich politík). Práca túto zmenu zistí na dvoch 

úrovniach. Prvou budú vnútorné politiky EÚ, ktoré súvisia s produkciou emisií, napríklad 

energetika, systém obchodovania s emisiami a rozvoj infraštruktúry a druhou úrovňou 

                                                        
35 Schreurs a Tiberghien, “Multi-Level Reinforcement”, 20. 
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bude vonkajšia klimatická politika EÚ, hodnotená predovšetkým na základe príprav 

a priebehu COP15 a COP21. 

Práca bude kvantitatívny a kvalitatívny posun vo vedení európskej klimatickej 

politiky hodnotiť na základe vopred vytýčených okruhov. Tieto okruhy boli určené na 

základe definície „leadershipu“ a ich významu pre klimatickú politiku ako takú.  

Vo vnútornej politike EÚ bude sledovaný posun v troch základných okruhoch, 

ktoré budú zisťovať a hodnotiť schopnosť „leadera“ stanoviť si a plniť ambiciózne ciele. 

Prvým okruhom bude rétorika. Pod rétorikou práca rozumie stratégie a plány do 

budúcnosti, ktoré tvoria základ európskej klimatickej politiky. Patria sem predovšetkým 

plány pre znižovanie emisií, podiel obnoviteľných zdrojov a zlepšenie energetickej 

účinnosti. Tieto plány sú základom tvorby vnútornej klimatickej politiky EÚ a preto sú 

významné aj pre základný predpoklad „leadera“ a teda formuláciu a dodržiavanie 

domácich noriem a pravidiel. 

 Druhým okruhom, ktorý bude práca vo vnútornej politike skúmať je línia 

technologicko-právnych inovácií. Konkrétne bude v tomto smere práca skúmať dve 

hlavné iniciatívy. Prvou je obchodovanie s emisnými povolenkami, ktoré sa stalo akousi 

vlajkovou stratégiou EÚ, ktorá pre cieľ znižovania emisií využíva tržné mechanizmy. 

Podobné mechanizmy používajú aj iné štáty alebo regióny vo svete, mechanizmus EÚ je 

ale v súčasnosti stále najväčším trhom s emisiami vo svete, ktorý inšpiruje aj ostatné 

celky, napríklad Čínu. Druhou iniciatívou, ktorú práca skúma je fungovanie vnútorného 

trhu s energiami. Táto iniciatívna je z hľadiska klimatickej politiky nevyhnutná pre lepšie 

zapojenie obnoviteľných zdrojov do energetickej infraštruktúry členských štátov a jej 

vývoj je preto dôležitý pre ďalšie plnenie klimatických záväzkov. 

Tretím okruhom, ktorý bude sledovaný je financovanie klimatickej politiky. 

Financovanie je dôležitým indikátorom pre určenie priorít a práca bude teda sledovať ako 

sa vyvíjali mechanizmy financovania klimatickej politiky a či bol po roku 2009 na 

klimatickú politiku vyčlenený väčší objem financií. 

Vo vonkajšej úrovni zaujímajú prácu hlavne schopnosť konať v medzinárodnom 

prostredí, výnimočné úsilie pre dosiahnutie dohody a uprednostnenie kolektívnych cieľov 

nad vlastné záujmy. Práca má za cieľ zistiť zmenu v „leadershipe“ po summite v Kodani 

a teda pre analýzu tejto zmeny porovná dve kľúčové klimatické konferencie a prípravu 

na ne – COP15 v Kodani a COP21 v Paríži. Tieto konferencie boli vybrané z toho dôvodu, 

že na oboch mala byť podpísaná funkčná globálna dohoda pre spomalenie otepľovania, 
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obe boli organizované na najvyššej úrovni a obe sa konali na území EÚ. Práca bude 

zameraná na zmeny v stratégií pri príprave konferencií a tvorbe dohody. 

Pozornosť bude sústredená predovšetkým na dva okruhy. Prvým bude 

diplomatický potenciál Únie. Práca sa pozrie na to, akým spôsobom komunikovala Únia 

o klimatických zmenách s najväčšími producentmi emisií (Čína, USA, India) pred a počas 

summitov a či pri COP21 došlo k väčšej snahe o dosiahnutie dohody než pri COP15. Táto 

snaha bude hodnotená na základe mobilizácie diplomatického potenciálu Únie a snahy 

o kompromis prostredníctvom porovnania očakávaní EÚ od konferencií, následnej 

komunikácie s kľúčovými krajinami a výsledného dokumentu. 

Druhým okruhom skúmania vonkajšej klimatickej politiky bude financovanie 

ochrany klímy vo svete. V oblasti finančných možností práca porovná ako financovala 

EÚ klimatickú politiku pred rokom 2009 a po summite v Kodani a ktoré boli najväčšie 

projekty a fondy, na ktorých sa Únia v období konferencií zúčastnila. Financovanie je 

totiž jednou z hlavných požiadaviek rozvojových krajín od bohatších štátov. 

Financovanie je teda dôležité pre funkčnosť klimatickej dohody. Práca bude sledovať, 

akým spôsobom a či sa zmenil model financovania klimatickej politiky vo svete po roku 

2009. Zároveň sa práca pozrie aj na najvýznamnejšie projekty tvorené s tretími krajinami 

v období COP15 a COP21, pretože práve podpora konkrétnych projektov vzbudzuje 

povedomie o klíme aj komunikáciu a podporu kľúčových partnerov. 

Kategórie skúmania sú pre znázornenie zaradené do tabuľky 1. 

Práca sa teda bude zaoberať danými kategóriami. Čím sa ale nebude podrobnejšie 

zaoberať je ochrana biodiverzity a reforma mechanizmov pod Kyótskym protokolom. 

Dôvodom pre tento výber je jednak limitovaný rozsah práce a zároveň aj to, že ochrana 

biodiverzity vo vnútri EÚ je pomerne na dobrej úrovni a nespôsobuje regionálne alebo 

globálne problémy. EÚ ale podporuje ochranu biodiverzity iných štátov pomocou 

mechanizmov, ktoré práca popisuje alebo spomína (financovanie a mechanizmy 

Kyótskeho protokolu). Ochrana biodiverzity teda nie je konfliktnou témou vo vnútornej 

politike EÚ na takej úrovni ako napríklad znižovanie emisií a vo vonkajšej politike sa jej 

práca venuje okrajovo. Z týchto dôvodov teda nebola ochrana biodiverzity a jej vplyv na 

klimatickú politiku pridané do rozsahu práce. 

Práca ďalej nerozvedie ani zriadenie samostatnej agendy pre klímu v rámci 

Európskej komisie. Zriadenie úradu Komisára pre klimatické zmeny v roku 2010 bolo 

významným signálom určujúcim význam klimatickej politiky. Práca sa ale primárne 

zaoberá konkrétnymi politikami a ich zmenami, preto nebude podrobnejšie analyzovať 
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zriadenie úradu Komisára pre klimatické zmeny. Nejedná sa totiž o vytvorenie agendy 

alebo portfólia pre klímu, to existovalo už pred rokom 2010 v rámci kompetencií 

Komisára pre životné prostredie. 

Na základe zistení určených kategórií potom práca vytvorí odpovede na otázky 

a záver. Záver práce má dve možnosti. Buď práca na základe empirických dát zistí, že 

unijný „leadership“ sa zmenil (kvalitatívne, kvantitatívne, alebo kombináciou oboch) 

a existuje teda súvis medzi snahou „leadera“ a dosiahnutím dohody. V tomto prípade by 

práca potvrdila krízu „leadershipu“ v roku 2009, ktorá bola pravdepodobne spôsobená 

sústredením sa na riešenie finančnej krízy miesto na klimatickú dohodu. Druhou 

možnosťou bude, že „leadership“ a snahy EÚ sa v zásade nezmenili a dohoda bola 

dosiahnutá len vďaka zmene externých okolností – absencia finančnej krízy alebo iných 

akútnych problémov v roku 2015 a zmena kľúčových krajín z dôvodu vnútorných tlakov 

na zlepšenie ovzdušia. 

 
Kvantitatívny vývoj Tvorba a formulácia nových politík a iniciatív 

Kvalitatívny vývoj Rozvoj už exitujúcich politík 

Vnútorná politika 

Rétorika (stratégie) 

Technologicko-právny rámec (EU ETS a energetická politika) 

Financovanie 

Vonkajšia politika 

Diplomatický potenciál Únie (mobilizácia diplomacie pred 

a počas COP15 a COP21) 

Tvorba kompromisov (očakávania EÚ, komunikácia s partnermi 

počas konferencií, tvorba koalícií a vplyv na výsledný dokument) 

Financovania (finančné nástroje a podpora projektov) 

Tabuľka 1 
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2 Vnútorné politiky EÚ a klimatický „leadership“ 
Napriek tomu, že klimatické zmeny sú jednou z najväčších hrozieb súčasného 

sveta, pozornosť sa na klímu začala upierať len v posledných rokoch. Európska únia má 

ambície viesť klimatické rozhovory a riešenia tejto svetovej krízy. Pre naplnenie týchto 

ambícií ale potrebuje získať dôveryhodnosť ostatných štátov a iných organizácií cez 

naplnenie domácich cieľov a zahraničných aktivít. Nasledovná kapitola zistí, akým 

spôsobom Únia vytvára svetový „leadership“ v domácej politike a či došlo k zmene po 

kodanskej klimatickej konferencií. Sledované budú stratégie a ich plnenie, 

technologicko-právne inovácie a investície do politík súvisiacich s klímou. 

2.1 Úvod do klimatickej politiky 

Diskusia o problematike životného prostredia a klimatických zmien skutočne 

prebieha na svetovej úrovni len veľmi krátko a podobne tomu je aj na európskej úrovni. 

Závažnosť klimatických zmien si ale vyžaduje rázne a rýchle konanie. Avšak 

z hospodársky a priemyselne vyspelých krajín vytvára ucelenú klimatickú politiku 

naprieč celou štruktúrou hospodárstva iba EÚ. Táto snaha Únie ale nevznikla zo dňa na 

deň a rozhodne nie je bezchybná. Otázkou pre nasledovnú kapitolu teda je kedy a ako 

začala EÚ vytvárať svoju ucelenú predstavu o klimatickej politike. Nasledovná časť práce 

predstaví v skratke históriu svetovej snahy pre ochranu klímy a následne popíše aktivity 

a stratégie Európskeho spoločenstva a Európskej únie v klimatickej oblasti.  

Téma ochrany klímy sa začala otvárať na celosvetovej úrovni približne v období 

začiatkov európskej politiky životného prostredia, teda v 70-tych rokoch minulého 

storočia. Prvé správy o nepriaznivých účinkoch priemyslu na klimatické podmienky síce 

pochádzali už z 19. storočia, ale prvý skutočný prelom v hľadaní riešenia tohoto problému 

prišiel až v roku 1979 zvolaním prvej Svetovej klimatickej konferencie do Ženevy. 

V roku 1985 (v platnosti od roku 1988) bola prijatá Viedenská dohoda o ochrane ozónovej 

vrstvy, ktorej plnenie bolo stanovené Montrealským protokolom z roku 1987 (v platnosti 

od roku 1989).36 Proces, ktorý začal na konferencií v roku 1979 nakoniec vyvrcholil 

zriadením Medzivládneho panelu o zmene klímy (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC) pod Programom Spojených národov pre životné prostredie (United 

                                                        
36 “The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer | OZONE SECRETARIAT”, cit 22. 
marec 2017, http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/vienna-convention-protection-ozone-layer; 
“The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer | Ozone Secretariat”, cit 22. marec 
2017, http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer. 
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Nations Environment Programme – UNEP) a Svetovou meteorologickou organizáciou 

v roku 1988. Cieľom IPCC je predovšetkým poskytnutie vedeckej perspektívy na zmenu 

klímy a formulácia odporučení.37 

Ďalší dôležitý bod vo vývoji klimatickej politiky nastal v roku 1992. Na december 

toho roku bol totiž zvolaný summit OSN do Ria de Janeira, taktiež nazvaný aj Summit 

Zeme. Práve tu bola dohodnutá Rámcová zmluva OSN o zmene klímy, ktorú prijali všetci 

členovia OSN a stala sa tak základom pre Konferencie zúčastnených strán (Conference 

of the Parties – COP), Kyótsky protokol a Parížsku dohodu.38 

V období, ktoré viedlo od Summitu v Riu k prijatiu Kyótskeho protokolu sa štáty 

začali deliť na rozvinuté a rozvojové, ktoré mali každé iné bremeno a iný typ 

zodpovednosti za ochranu klímy. Rozvinuté industrializované krajiny mali historickú 

zodpovednosť za tvorbu emisií uhlíka a teda ich úlohou bolo viesť ostatné štáty v snahách 

o zlepšenie situácie, vrátane poskytovania finančnej podpory.39 Od roku 1990 prijímali 

štáty OECD, okrem Turecka a USA, vnútorné ciele pre stabilizáciu skleníkových plynov. 

Avšak samotná Rámcová zmluva OSN o zmene klímy a stabilizácia emisií neboli 

dostatočne silným a ambicióznym riešením. Ďalším krokom teda bolo znižovanie emisií 

v podobe Kyótskeho protokolu. Po prvý krát sa významní znečisťovatelia zaviazali znížiť 

svoje emisie. Avšak štáty neboli ochotné prijať príliš tvrdé ciele a po odstúpení USA 

Protokol takmer nebol prijatý. 

Pomerne rýchly proces ochrany klímy od prvej Svetovej klimatickej konferencie 

v Ženeve sa pri Kyótskom protokole zbrzdil. Od konferencie v Kyóte a prijatia protokolu 

v roku 1997 trvalo 8 rokov než protokol vstúpil v platnosť a jeho záväzky sa vzťahovali 

na obdobie rokov 2008 – 2012. Podmienky plnenia boli určené na COP v Marrákeši 

v roku 2001 a prvé stretnutie účastníkov Kyótskeho protokolu v Montreale v roku 2005 

rozhodlo o druhom období záväzkov. Konferencia na Bali v roku 2007 následne vytvorila 

Plán z Bali. Tento plán mal za úlohu pripraviť klimatický plán pre obdobie po roku 2012 

(koniec platnosti Kyótskeho protokolu). Tento plán pre obdobie po roku 2012 mal byť 

následne schválený na konferencií COP v Kodani v roku 2009. Kodaň ale nepriniesla 

žiadané výsledky. Nakoniec sa štátom podarilo dohodnúť na predĺžení platnosti 

                                                        
37 “IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change”, cit 30. marec 2017, 
http://www.ipcc.ch/organization/organization_history.shtml; Joyeeta Gupta, “A History of International 
Climate Change Policy”, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 1, č. 5 (01. september 2010): 
636–38, doi:10.1002/wcc.67. 
38 “Introduction to the Convention”, cit 30. marec 2017, 
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php. 
39 Gupta, “A History of International Climate Change Policy”, 639. 
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Kyótskeho protokulu (takzvané druhé obdobie záväzkov), ktoré pokrýva roky 2013 – 

2020 a jeho účastníci, ktorí nie sú totožní s účastníkmi prvého obdobia, sa zaviazali znížiť 

svoje emisie o 18 % oproti roku 1990. O období po roku 2020 sa rozhodlo na Parížskej 

konferencií COP 21 v roku 2015.40 

Otázka „leadershipu“ existovala v téme ochrany klímy prakticky od počiatku. 

Hlavnými znečisťovateľmi totiž boli industrializované krajiny, ktoré museli súhlasiť so 

zavedením nových regulácií pre ochranu klímy. Prvou väčšou dohodou o ochrane klímy 

bola Viedenská dohoda (1985) a Montrealský protokol (1987), ktorý zaručoval jej 

plnenie. Úloha vtedajšieho Európskeho spoločenstva bola veľmi dôležitá, keďže ES 

produkovalo až 40 % plynov poškodzujúcich ozónovú vrstvu, ktoré protokol reguloval. 

Avšak kvôli existujúcej inštitucionálnej štruktúre ES bol mandát komisie na 

medzivládnych rokovaniach len veľmi limitovaný a ES v tomto prípade rokovania viac 

spomaľovala než viedla.41 

Explicitne potom potrebu „leadershipu“ formulovala Noordwijská deklarácia 

(1989) a druhá Svetová klimatická konferencia. Úlohu „leaderov“ mali zohrávať 

industrializované krajiny, ktoré mali vytvoriť ciele pre seba a pomôcť menej rozvinutým 

krajinám. Prelom 80-tych a 90-tych rokov 20. storočia bol zároveň aj obdobím, kedy 

vznikol princíp predbežnej opatrnosti (precautionary principle), ktorý sa stal dôležitým 

pre právo EÚ. Zároveň už bolo spomenuté, že Rámcová zmluva OSN o zmene klímy 

(1992) uložila rozvinutým krajinám pomoc menej rozvinutým krajinám ako záväzok.42 

Podobné očakávania od „leaderov“ klimatickej politiky pretrvávajú prakticky dodnes. 

Chudobnejšie krajiny očakávajú od industrializovaných krajín „leadership“ a asistenciu 

s adaptáciou na klimatické zmeny a transfer technológií. Zmenila sa ale strana takzvaných 

rozvinutých krajín, ktoré nie sú všetky ochotné prijať potrebné zmeny na domácej scéne 

a prijať zodpovednosť za klimatické zmeny. Zároveň si štáty z kategórie rozvinutých 

uvedomujú, že rozvojové krajiny sa rýchlo vyvíjajú a teda aj ony už musia prijať opatrenia 

pre obmedzenie emisií. Zmenila sa teda dynamika medzi rozvinutými a rozvojovými 

                                                        
40 Ibid., 646; “Kyoto Protocol”, cit 30. marec 2017, http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php; 
Climate Action - European Commission, “Kyoto 2nd Commitment Period (2013–20)”, Text, Climate 
Action - European Commission, (23. november 2016), 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_2_en. 
41 Sebastian Oberthür, “The EU as an International Actor: The Protection of the Ozone Layer”, JCMS: 
Journal of Common Market Studies 37, č. 4 (01. december 1999): 644 – 645, doi:10.1111/1468-
5965.00200. 
42 Gupta, “A History of International Climate Change Policy”, 636; United Nations, “United Nnations 
Framework Convention On Climate Change”, 1992, 10–11, 
http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.p
df. 
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krajinami, ktoré sa stále viac industrializujú a produkujú stále viac emisií, a už len 

samotné názvoslovie rozvinuté a rozvojové krajiny je zastaralé. Očakávania od 

rozvinutých krajín sa ale nezmenili a „leadership“ v klimatickej otázke ostáva prevažne 

na rozvinutých krajinách. 

Paralelne s týmto svetovým dianím tvorila EÚ aj svoju vlastnú domácu politiku 

na ochranu klímy a práve tá bude predmetom nasledovnej kapitoly. EÚ je totiž stabilným 

aktérom v klimatických vzťahoch a aj napriek kritike zohráva od 90-tych rokov minulého 

storočia významnú úlohu ako v domácej, regionálnej, tak aj vo svetovej klimatickej 

politike. V súlade s hlavným predmetom výskumu sa nasledovná kapitola bude venovať 

hlavne obdobiu okolo klimatickej konferencie v Kodani a či je možné sledovať zmenu vo 

vedení európskej klimatickej politiky po neúspechu „leadershipu“ v roku 2009. 

2.2 Záujem EÚ o klímu  

I napriek tomu, že energetický priemysel bol jedným zo základov Európskeho 

spoločenstva (ES), životné prostredie nebolo motiváciou pre stavbu spoločenstva na 

energetike a surovinách. Environmentálna politika ako taká v ES vznikla v 70-tych 

rokoch minulého storočia a to ako jeden z dôsledkov harmonizácie spoločného trhu. Nové 

environmentálne regulácie boli prijímané jednohlasne Radou, čo znamenalo, že mohli 

byť jednoducho blokované. I napriek tomu ale agenda životného prostredia 

v spoločenstve rástla. Prvotnou motiváciou pre začlenenie otázok životného prostredia do 

právneho rámca ES teda bolo hospodárstvo, avšak už v tomto období sa objavovali 

názory43 na to, že práve zjednotená Európa môže byť tým aktérom, ktorý povedie svetové 

snahy v boji so znečistením. V rámci primárneho práva ale získalo životné prostredie 

významnejšie postavenie až prijatím Jednotného európskeho aktu v roku 1986.44 

Druhá polovica 80-tych rokov priniesla viaceré zmeny v európskej politike 

životného prostredia. Okrem prijatia Jednotného európskeho aktu sa zmenil aj celkový 

postoj európskeho „bloku“ k otázkam klímy a znečistenia. Jedná sa totiž zároveň 

o obdobie, kedy sa na svetovej scéne rokovalo o regulácií plynov, ktoré poškodzujú 

ozónovú vrstvu. Účasť Európskeho spoločenstva bola v tomto smere pre dohodu 

nenahraditeľná, ale Spoločenstvo ako také sa zdráhalo zaviazať k prísnym cieľom. Na 

                                                        
43 Andrew Jordan a Camilla Adelle, Environmental Policy in the EU: Actors, Institutions and Processes 
(Routledge, 2012), 17. 
44 Ibid., 13–20. 
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nátlak verejnosti niektorých krajín sa ale nakoniec ES pridalo k Montrealskému protokolu 

aj napriek obavám priemyslu v iných členských krajinách.45 

Postupne potom ES zaujalo aktívnejšiu úlohu v medzinárodnom režime ochrany 

ozónovej vrstvy aj v domácich reguláciách. Po dosiahnutí dohôd, regulácií a revízií pre 

ochranu ozónovej vrstvy sa v priebehu 90-tych rokov záujem európskych aktérov začal 

upriamovať jasne na otázku klímy. Príklad ochrany ozónovej vrstvy ale ukazuje niektoré 

dôležité prvky. Členské štáty EÚ/ES nemusia mať vždy jednotnú pozíciu, ale 

„leadership“ v tejto téme bol podľa Oberthüra najdôveryhodnejší, keď štáty aj inštitúcie 

prezentovali zjednotený postoj. Druhým prvkom je to, že aktivity verejnosti a aktivistov 

by sme nemali opomenúť a tieto aktivity tiež môžu napomôcť efektivite „leadershipu“.46 

2.3 Európska klimatická politika a stratégie 

Cielená klimatická politika na úrovni ES vznikla v roku 1990 ako reakcia 

na Noordwijkskú deklaráciu, v ktorej sa rozvinuté štáty zaviazali stabilizovať svoje 

emisie do roku 2000 na hladine roku 1990, a na publikovanie prvej správy IPCC.47 Závery 

írskeho predsedníctva Rady z júna 1990 vyzývali členské štáty k rýchlej implementácií 

klimatických noriem v jednotlivých členoch Spoločenstva a určovali Komisií vypracovať 

plán pre dodržanie medzinárodných záväzkov spoločenstva (stabilizácia emisií do roku 

2000). Klimatické normy totiž dokážu byť silné jedine ak sú vo všetkých štátoch plne 

implementované. Závery írskeho predsedníctva sa vyjadrili aj k pozícií ES vo svete, 

potvrdili povinnosť a zodpovednosť Európskeho spoločenstva za stav klímy a vedenie 

úsilia o zlepšenie stavu. Taktiež potvrdili, že ES dokáže byť navonok len natoľko 

dôveryhodným „leaderom“, ako sa mu podarí stanoviť a splniť domáce ciele.48 

V tomto období sa prirodzene otvára aj diskusia o spôsoboch dosiahnutia 

vytýčených cieľov. V prípade ES bola od začiatku energetika a energetická účinnosť 

v stredobode klimatických stratégií. Európske stratégie sa teda začali upierať smerom 

k podpore obnoviteľných zdrojov, biopalív, auditu energeticky náročných priemyslov 

a označovaniu energetickej náročnosti výrobkov. Ku štatistickému klesaniu emisií 

                                                        
45 Oberthür, “The EU as an International Actor”, 648. 
46 Ibid., 648 – 651. 
47 “European Climate Policy - History and State of Play | Climate Policy Info Hub”, cit 22. marec 2017, 
http://climatepolicyinfohub.eu/european-climate-policy-history-and-state-play#footnote1_9k98jq8; 
Gupta, “A History of International Climate Change Policy”, 638. 
48 European Council, “European Council - Dublin, 24-25 June 1990”, 1990, 8, 25–28, 
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/conclusions/1992-1975/. 
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spoločenstva ďalej prispelo zjednotenie Nemecka a následná reštrukturalizácia bývalej 

NDR a prechod Veľkej Británie z uhlia na plyn pri výrobe elektriny.49 

Po pláne na stabilizáciu emisií bol ďalším krokom v európskej klimatickej politike 

vytvorenie stratégií na ich znižovanie. Táto stratégia na znižovanie emisií bola súčasne 

spojená s vývojom v medzinárodnej politike a plánom, ktorý bol dohodnutý na 

konferencií COP3 v japonskom Kyóte. I napriek problémom pri ratifikácií protokolu 

kľúčovými krajinami si napokon EÚ získala povesť svetového „leadera“. Samotná Únia 

sa zaviazala znížiť svoje emisie o 8 % v porovnaní s rokom 1990 do roku 2012. Tento 

záväzok plnila Únia ako celok, čo znamenalo, že znižovanie emisií bolo vnútorne 

rozpočítané na jednotlivé štáty a niektorým bolo dokonca dovolené emisie navýšiť. 

Samotný Kyótsky protokol vstúpil v platnosť až od roku 2008, teda po rozšírení Únie 

o 12 členov oproti stavu, v ktorom sa k Protokolu pridala. Samotný záväzok Únie sa 

rozšírením nezmenil, zníženie emisií o 8 % ostalo ako klimatický cieľ, ale pridali sa 

k nemu aj novo prijaté členské štáty.50 

Agenda klímy sa dostala do popredia unijnej politiky obnovením Lisabonskej 

stratégie v roku 2005. Stratégia síce neobsahovala konkrétne ciele, ako súčasná Európa 

2020, avšak na rast, zamestnanosť a budúcnosť Únie nazerala cez princípy udržateľného 

rastu.51 

2.3.1 Európa 2020 

V roku 2009 EÚ prijala svoju známu vlajkovú stratégiu klimaticko-energetický 

balíček 2020, ktorý sa stal súčasťou širšej stratégie Európa 2020. V tomto balíčku sa EÚ 

zaviazala splniť tri klimatické záväzky medzi rokmi 2010 a 2020. Týmito stratégiami 

bolo zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v Únií na 20 %, zlepšiť energetickú účinnosť 

o 20 % a znížiť emisie o 20 % (oproti roku 1990 pre celú Úniu; jednotlivé národné ciele 

ale boli referované k roku 2005). Podobne ako pri plnení záväzkov z Kyóta, ciele platia 

pre Úniu ako celok a každý z členských štátov prijal vlastné ciele. Práve pri prijatí a plnení 

stratégie Európa 2020 je viditeľný rozdiel medzi jednotlivými štátmi a ktoré zo štátov sú 

v rámci EÚ „leaderami“ a ktorí naopak spomaľujú kolektívne unijné ciele. V tomto smere 

je vnútorná dynamika EÚ veľmi zaujímavá. Niektoré štáty na jednej strane už prijali 

                                                        
49 “European Climate Policy - History and State of Play | Climate Policy Info Hub”. 
50 Climate Action - European Commission, “Kyoto 1st Commitment Period (2008–12)”, Text, Climate 
Action - European Commission, (23. november 2016), 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_1_en. 
51 Commission Staff Working Document, “Lisbon Strategy evaluation document”, Leto 2010, 4, 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/lisbon_strategy_evaluation_en.pdf. 
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záväzné vnútorné ciele na zníženie emisií o 80 – 95 % do roku 2050 oproti roku 1990 

alebo prijímajú z vlastnej iniciatívy čoraz progresívnejšie ciele pre rozširovanie podielu 

obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Na druhej strane sú však iné štáty, ktoré 

otvorene odmietajú zvyšovanie cieľov. Príkladom môže byť vyjadrenie zástupcu 

slovenského Ministerstva životného prostredia, ktorý otvorene povedal, že v príprave na 

COP21 je pre Slovenskú republiku neprijateľné otvoriť debatu o klimatických cieľoch 

pre rok 2020 a zvýšiť unijný cieľ pre zníženie emisií, 52 aj napriek tomu, že už v roku 

2015 znížila Únia ako celok svoje emisie o 19 % a teda cieľ pre rok 2020 takmer naplnila 

už v roku 2015. 

Rétorická úroveň vnútorného fungovania EÚ a jej klimatickej politiky je ale 

zarážajúca predovšetkým tým, že štáty, ktoré všeobecne spomaľujú celounijné ambície, 

nemajú s dodržiavaním určených záväzkov problém. Priam naopak, štáty, ktoré z rôznych 

dôvodov odmietajú podporu obnoviteľných zdrojov alebo vyššie ciele pre znižovanie 

emisií, vykazujú rýchle znižovanie emisií a prekonávanie stanovených cieľov. Jedná sa 

predovšetkým o štáty, ktorým bolo umožnené v rámci plnenia Kyótskeho protokolu 

emisie navýšiť a štáty, ktoré boli do Únie prijaté východným rozšírením (tabuľka 2). 

Ako je viditeľné z tabuľky 2, pri stanovení cieľov na rok 2020 bolo 13 štátom 

povolené emisie zvýšiť (oproti roku 2005). Všetky tieto štáty vstupovali do Únie od roku 

2004 a podľa dát dostupných z roku 2014 svoje emisie skutočne zvýšili jedine Estónsko 

a Malta. Možné obavy nových členských štátov z nenaplnenia tohoto klimatického cieľa 

sa teda nenaplnili a tieto štáty dokázali zároveň zlepšovať produktivitu, životnú úroveň 

a znižovať emisie. 

Klíma historicky nie je prioritnou témou ani pre štáty na juhu EÚ. Pri prijatí 

Kyótskeho protokolu im bolo dovolené emisie navyšovať53 a bolo im tak umožnené 

hospodársky rásť. Posun je potom viditeľný v stratégií Európa 2020, kedy štáty, ktorým 

Kyótsky protokol umožnil emisie zvyšovať, prijali ciele na znižovanie emisií v období 

rokov 2005 – 2020. 

Aj na túto situáciu sa ale dá nazerať pomocou vnímania „leadershipu“. Jedným 

z kritérií „leadershipu“, ktoré si táto práca určila, je dôveryhodnosť získaná cez veľkú 

štrukturálnu silu v medzinárodnom prostredí, v kombinácií so stanovaním a 

splnením ambicióznych domácich cieľov, ktoré nemajú negatívny vplyv na ekonomiku 

                                                        
52 Norbert Kurila, “Panel III. The 2015 Paris Climate Conference: expectations versus implications”, 
Central European Energy Conference 2015, 2015. 
53 Climate Action - European Commission, “Kyoto 1st Commitment Period (2008–12)”. 
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danej krajiny alebo bloku. Aj napriek nedostatkom v podobe vyšších cieľov pre emisie, 

ostáva Európa 2020 najprogresívnejšou stratégiou pre rok 2020 v industrializovanom 

svete, navyše bez negatívnych dopadov na hospodársky rast krajín. Jej kritizované 

aspekty môžeme vnímať ako známku solidarity vo vnútri Únie, ktorá napomohla 

obmedziť negatívne dopady klimatickej politiky.  

Táto solidarita sa v tomto prípade prejavuje v otázke rozvoja ekonomiky. Na 

jednej strane niektoré štáty, ktoré sú v rámci Únie ekonomicky menej výkonné, nechceli 

prijať záväzné ciele na znižovanie emisií na úkor rozvoja a bolo im to umožnené ako pri 

prijímaní Kyótskeho protokolu, tak pri prijímaní Európy 2020. Na druhej strane väčšina 

z týchto krajín stanovené ciele výrazne prekonala a zároveň dokázala rozvíjať svoje 

hospodárstvo. Vďaka dohode členských štátov a vzájomnej solidarite dokázala EÚ ako 

celok výrazne znížiť emisie a zároveň ako celok hospodársky rásť. Okrem toho dokázali 

vyspelejšie štáty Únie zároveň rásť a prechádzať na nízko-uhlíkovú ekonomiku 

a znižovať vlastné emisie. Tým, že niektorým štátom bolo dočasne umožnené emisie 

zvyšovať vytvorila Únia a členské štáty významný precedens pre ostatné veľké celky 

a teda vytvorenie záväzného a ambiciózneho cieľa pre celok a diferenciáciu cieľov pre 

jednotlivé regióny, kedy je niektorým dovolené emisie navyšovať, pokiaľ celý blok 

emisie zníži. 

Dôležité je ale taktiež spomenúť, dve veci. Prvou je globálna hospodárska kríza, 

ktorá Európu silno zasiahla po roku 2008. Kríza zapríčinila pokles výroby, čo malo za 

dôsledok aj pokles emisií. Avšak čo je dôležitejšie, že emisie po prekonaní krízy nezačali 

rásť s rastúcim HDP členských štátov, ale naďalej klesajú. Druhou vecou, ktorú je pri 

plnení stratégie Európa 2020 nutné povedať, je, že ciele EÚ ako takej boli z rôznych 

dôvodov spomenutých vyššie slabé. Mnohé z členských štátov ich boli schopné už roku 

2014 v mnohých oblastiach prekonať a preto je dôležité sledovať nielen líniu politiky EÚ 

ako takej, ale predovšetkým vnímať EÚ ako inštitúcie v kombinácií s aktivitami 

členských štátov. 

Na príklade Európa 2020 teda vidíme niekoľko vecí. Vnútorné celounijné 

klimatické ciele sú spomaľované štátmi, ktoré sa boja o svoj hospodársky rozvoj 

a uprednostňujú ho pred záujmami klimatickej politiky. Zároveň ale tie isté štáty 

prekonávajú stanovené minimálne limity pre znižovanie emisií, aj keď dôvody pre tento 

jav často neznamenajú aktivity zo strany daných členských štátov. 

Samotné znižovanie emisií teda nie je až tak problematické – stále dobieha 

transformácia východoeurópskych krajín a emisie teda klesajú aj bez významných aktivít 
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z ich strany. Problémom sú investície do obnoviteľných zdrojov. Štáty, predovšetkým vo 

východnej časti EÚ, nemajú dôveru v obnoviteľné zdroje a znižovanie emisií v energetike 

by preferovali cestou podpory jadra a iných nízkouhlíkových alternatív. Dôvodom tejto 

nedôvery je predovšetkým nepredvídateľnosť obnoviteľných zdrojov a problémy 

s prísunom nečakanej energie z Nemecka do prenosových sústav iných stredoeurópskych 

štátov.54 Naopak, štáty ako Nemecko, Dánsko a Švédsko plánujú zavádzať stále väčší 

podiel obnoviteľných zdrojov a dosiahnuť dekarbonizáciu týmto spôsobom.55 

Štatisticky vyzerá podľa tabuľky 2 problematicky práve Nemecko. To síce do 

rozvoja obnoviteľných zdrojov investuje nemalé prostriedky, ale podľa Eurostatu v roku 

2014 stále spotrebovalo len niečo menej ako 14 % energie z obnoviteľných zdrojov aj 

napriek veľkej stratégií Energiewende. Celková spotreba energie v Nemecku ale klesá, 

kapacita obnoviteľných zdrojov je neustále zvyšovaná, dokonca až na 30 % vyrobenej 

energie z obnoviteľných zdrojov. Problémom ale môžu byť exporty nemeckej energie 

a problémy v prepojení infraštruktúry medzi severnými a južnými spolkovými 

krajinami.56 

2.3.2 Strategický rámec pre rok 2050 

Plány pre dlhodobejšiu víziu európskej klimatickej politiky sa začali prezentovať 

od roku 2009. V októbri Rada EÚ pre životné prostredie odsúhlasila návrh pre zníženie 

celkových emisií Únie o 80 – 95 % do roku 2050 oproti roku 1990. Tieto čísla samozrejme 

nevznikli samé od seba, ale reflektujú odporúčania IPCC. Téma týchto cieľov pre rok 

2050 bola navyše otvorená práve v dobe príprav na COP15 v Kodani. Vyjadrením 

o znížení emisií si mala EÚ potvrdiť pozíciu „leadera“. Potvrdenie cieľov ale bolo 

naviazané aj na akcie ostatných veľkých znečisťovateľov a teda v dobe ich uverejnenia 

ich nemôžeme pokladať čisto za prejavenie „leadershipu“ cez ukážku dobrej praxe.57 

Ciele pre rok 2050 boli ale aj napriek neúspechu summitu v Kodani potvrdené 

a v roku 2011 zverejnila Komisia Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové 

                                                        
54 International Energy Agency, “Energy Policies of IEA Countries – Czech Republic”, 2016, 85, 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Policies_of_IEA_Countries_Czech
_Republic_2016_Review.pdf; Pavol Demeš et al., “Panel I. Energy Union: headway and the V4 
perspective”, Central European Energy Conference 2015, 2015. 
55 “SPF 2050 :: Mapping of initiatives”, cit 22. marec 2017, http://www.climatechange.be/2050/en-
be/mapping-initiatives/. 
56 “Will Germany reach its 2020 target for renewable power this year?”, Energy Transition, 13. júl 2016, 
https://energytransition.org/2016/07/will-germany-reach-its-2020-target-for-renewable-power-this-year/. 
57 “EU leaders fail to hammer out climate funding details”, EURACTIV.com, 30. október 2009, 
http://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-leaders-fail-to-hammer-out-climate-
funding-details/. 
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hospodárstvo v roku 205058 a Plán postupu v energetike do roku 205059. Tieto plány 

počítajú s takmer úplnou elimináciou emisií z odvetvia energetiky a bytového sektora.60 

Plán prechodu na konkurencieschopné a nízkouhlíkové hospodárstvo ďalej uvádza, že 

niektoré členské štáty už predstavili aj vlastné národné stratégie pre rok 2050, ktoré 

zapadajú do unijnej koncepcie a ďalšie tieto stratégie plánujú uverejniť.61 Táto skutočnosť 

je veľmi dôležitá, pretože v dobe uverejnenia tejto stratégie neexistovali záväzné unijné 

ciele pre jednotlivé štáty po roku 2020. Okrem toho Plán prechodu na 

konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo počíta s dosiahnutím priebežných 

cieľov pri znižovaní emisií – 40 % do roku 2030 a 60 % do roku 2040. Tieto ciele sú 

podľa Komisie dosiahnuteľné, predovšetkým v prípade, ak by EÚ dosiahla 25% zníženie 

emisií do roku 2020 a nie len plánovaných 20 %.62 Stav plnenia stratégie Európa 2020 

zatiaľ napovedá tomu, že by EÚ 25% zníženie emisií do roku 2020 dosiahnuť mohla. 

Plán postupu v energetike do roku 2050 potom presnejšie popisuje nutné 

investície a zmeny v energetike členských štátov. Vo svojej podstate je vlastne veľmi 

podobný ako plány pre vytvorenie Energetickej únie, ktorá je prioritou Junckerovej 

komisie. Plán postupu v energetike konkrétne počíta s vysokým podielom obnoviteľných 

zdrojov pri výrobe elektriny (75 % do roku 2050), zlepšením účinnosti a nerozširovaním 

existujúcich kapacít jadrovej energie. Samotný plán tvrdí, že je dôležité zverejniť tieto 

skutočnosti a dlhodobé, aby sa investori vedeli prispôsobiť a plán bol teda 

realizovateľným.63 Koncepcie do roku 2050 ale zatiaľ uverejnilo len minimálne množstvo 

členských štátov. Na problém absencie dlhodobých koncepcií členských štátov upozornil 

aj podpredseda Európskej komisie a zároveň komisár pre Energetickú úniu Maroš 

Šefčovič na Stredoeurópskej energetickej konferencií (Central European Energy 

Conference, CEEC) na jeseň 2015 v Bratislave. Podľa Šefčoviča má dlhodobý 

                                                        
58 “Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European 
Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions A Roadmap for moving to a 
competitive low carbon economy in 2050”, cit 22. marec 2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0112. 
59 “Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European 
Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Energy Roadmap 2050”, cit 22. 
marec 2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmF
YhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885. 
60 “Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European 
Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions A Roadmap for moving to a 
competitive low carbon economy in 2050”, 5–6. 
61 Ibid., 3. 
62 Ibid., 4. 
63 “Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European 
Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Energy Roadmap 2050”, 3–5. 
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energetický plán len tretina členských štátov, čo vytvára neistotu medzi investormi.64 

Predsa len ale niektoré štáty dlhodobé koncepcie pre energetiku majú. Medzi štátmi, ktoré 

majú dokonca stratégie pre rok 2050, patrili predovšetkým významné krajiny, ktoré sú 

vnútornými „leaderami“ európskej klimatickej politiky. Fínsko, Francúzsko, Nemecko 

a Veľká Británia plánujú zníženie emisií oproti roku 1990 od 75 % (Francúzsko) po 80 – 

95 %. Švédsko a belgické provincie Luxembourg a Limburg dokonca predstavili plány 

pre klimatickú neutralitu do roku 2050 a na podobnom pláne pracovalo aj Fínsko. Okrem 

toho plánuje Dánsko zvýšiť podiel spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na 100 % 

a Nemecko na 60 %.65 

Momentálna absencia národných stratégií samozrejme neznamená, že ciele EÚ do 

roku 2050 nebudú naplnené, alebo že by neexistovali dlhodobé plány. Vnútorná 

klimatická politika EÚ v súčasnosti funguje pomocou záväzných stratégií, ktoré sú 

viazané na obdobie 10 rokov. Do roku 2020 je v platnosti stratégia Európa 2020 a už 

v roku 2014 bola Európskou radou odsúhlasená ďalšia stratégia pre rok 2030. Je teda 

očakávateľné, že po roku 2020 bude dohodnutá ďalšia priebežná stratégia pre obdobie po 

roku 2030. Okrem toho, nie všetky kompetencie sú len v rukách národných štátov. Emisie 

sa totiž znižujú v náväznosti na priemyselné odvetvia, z čoho niektoré (výroba energie, 

civilné letectvo, energeticky náročná výroba, výroba hliníku a časť chemického 

spracovateľstva) spadajú pod Európsky systém obchodovania s emisiami, EU ETS, 

a riadia sa teda nadnárodnými cieľmi pre znižovanie emisií.66 

2.3.3 Stratégia pre rok 2030 

Stratégia pre rok 2030 bola schválená Európskou radou v októbri 2014. Výsledné 

ciele sa mierne odlišujú od pôvodných návrhov Komisie a to predovšetkým kvôli opozícií 

niektorých východoeurópskych krajín voči prísnejším cieľom pre podiel obnoviteľných 

zdrojov v celkovej spotrebe energie v Únií. Práve pri diskusií o cieľoch pre rok 2030 sa 

jasne ukázali rozdiely v postojoch jednotlivých členských štátov. Najvýraznejšie sa 

                                                        
64 Maroš Šefčovič, “Keynote speech”, Central European Energy Conference 2015, 2015. 
65 “SPF 2050”. 
66 Climate Action - European Commission, “The EU Emissions Trading System (EU ETS)”, Text, 
Climate Action - European Commission, (23. november 2016), https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en. 
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pritom prejavili dve skupiny – Skupina zeleného rastu67 a V4+2, Vyšehradská štvorka 

spolu s Rumunskom a Bulharskom.68 

Skupina zeleného rastu je neformálnou skupinou 13 členských štátov Únie – 

Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko, 

Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia. V októbri 2013 vydala 

skupina spoločný pamflet, ktorý mal za cieľ komunikovať správu toho, čo dané krajiny 

očakávajú od budúceho smerovania klimatickej politiky. Pamflet hneď v úvode podáva 

silnú správu o tom, že nedostatočná klimatická aktivita a zotrvávanie pri závislosti na 

fosílnych palivách bude v konečnom dôsledku oveľa nákladnejšie než investície do 

prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku.69 V závere potom pamflet vyzýva k ambicióznej 

akcií na úrovni EÚ pre stratégiu pre rok 2030 a reformu EU ETS. Tieto aktivity sú podľa 

Skupiny zeleného rastu dôležité preto, aby dali jasný signál investorom a aby EU ETS 

dokázala skutočne určovať stabilné ceny pre emisie uhlíka a podnecovať k dekarbonizácií 

priemyslu. Navyše Skupina naviazala svoje vyjadrenie aj na globálnu úroveň klimatickej 

politiky a potrebu silnej pozície zo strany EÚ pre OSN a COP21.70  

Na druhej strane Spoločné vyjadrenie 21. stretnutia Ministrov životného 

prostredia krajín Vyšehradskej skupiny a Bulharska a Rumunska zdôrazňuje 

predovšetkým konkurencieschopnosť EÚ a cien energie. Miesto udržania si pozície 

„leadera“ v oblasti klímy na svetovej úrovni vyzýva V4+2 k ochrane 

konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, hlavne s ohľadom na príspevky ostatných 

rozvinutých krajín.71 V4+2 aj v ďalšom vyjadrení ku klimatickej stratégií EÚ pre roky 

2020 – 2030 zdôraznili potrebu udržania nízkych cien energie, zvýšenie počtu emisných 

povolenie pre chudobnejšie členské štáty a udržanie bezplatných povoleniek pre 

chudobnejšie členské štáty. Okrem toho zdôrazňujú, že ambície EÚ pre rok 2030 by mali 

prihliadať aj s prísľubom ostatných veľkých aktérov. Pre stratégiu EÚ pre rok 2030 

                                                        
67 “Going for Green Growth: The case for ambitious and immediate EU low carbon action - GOV.UK”, 
cit 23. marec 2017, https://www.gov.uk/government/publications/going-for-green-growth-the-case-for-
ambitious-and-immediate-eu-low-carbon-action. 
68 “Six EU states cast doubt on proposed 2030 climate goals”, Climate Home - climate change news, 01. 
október 2014, http://www.climatechangenews.com/2014/10/01/six-eu-states-cast-doubt-on-proposed-
2030-climate-goals/. 
69 “Going for Green Growth”, 8–14. 
70 Ibid., 30. 
71 Visegrad Group, “Joint Statement of Ministers of the Environment of the Visegrad Group and Bulgaria 
and Romania, 30 September 2014”, text, (24. august 2006), 
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements#_2014. 
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navyše v tomto vyjadrení odmietajú akékoľvek záväzné ciele pre energetickú účinnosť 

a podiel obnoviteľných zdrojov v spotrebe energií.72 

Výsledná unijná stratégia pre rok 2030 je teda výsledkom dlhého rokovania 

a kompromisov. Jej súčasťou je záväzný cieľ znížiť emisie v EÚ o 40 % oproti hladine 

v roku 1990. V nadväznosti na Európa 2020 určuje stratégie pre rok 2030 aj cieľ pre 

zlepšenie energetickej účinnosti o 27 % a aspoň 27% podiel spotreby energií 

z obnoviteľných zdrojov.73 Okrem toho v EU ETS ostávajú aj bezplatné povolenky pre 

niektoré odvetvia priemyslu.74 Dané celounijné ciele nemajú ale zatiaľ jednotlivé 

konkrétne národné ciele. K splneniu cieľov ale prispejú všetky členské štáty. Zníženie 

emisií v oblastiach mimo EU ETS bude v rámci stratégie vypočítané na základe HDP na 

hlavu v jednotlivých členských štátoch.75 Ciele pre energetickú účinnosť budú stanovené 

na celounijnej úrovni do roku 2020. Jednotlivé ciele pre podiel obnoviteľných zdrojov 

neboli v Záveroch Rady spomenuté, nevyhnutným predpokladom pre zvyšovanie podielu 

obnoviteľných zdrojov ale podľa Rady bude zlepšenie prepojenia prenosových sústav 

naprieč EÚ.76  

                                                        
72 Visegrad Group, “The Visegrad Group Countries, Romania and Bulgaria Joint Paper on the EU climate 
and energy framework 2020-2030”, 2014, 
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_05/1ee07c384a09ab47f346d05eac59e11b.pdf. 
73 Climate Action - European Commission, “2030 Climate & Energy Framework”, Text, Climate Action - 
European Commission, (23. november 2016), https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en. 
74 General Secretariat of the Council, “European Council (23 and 24 October 2014) ‒ Conclusions”, 10 
2014, 2. 
75 Ibid., 4. 
76 Ibid., 5. 
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Tabuľka 

277 
Cieľ pre rok 2020 Stav v roku 2014  

Členský 
štát 

Emisie do 
roku 2020 

(ref. 
2005) 

Podiel 
RES 

(spotreba) 

Spotreba 
energie 
(TOE) 

Vývoj 
emisií (ref. 

2005) 

Podiel 
RES 

(spotreba) 

Spotreba 
energie 
(TOE) 

Vývoj emisií 
(ref. 1990) 

AT - 16 % 34 % 31,5 - 17 % 33,1 % 30,6 - 2 % 
BE -15 % 13 % 43,7 - 21 % 8 % 45 - 21 % 
BG + 20 % 16 % 15,8 - 9 % 18 % 17,2 - 45 % 
CY - 5 % 13 % 2,2 - 10 % 9 % 2,2 + 43 % 
CZ + 9 % 13 % 39,6 - 15 % 13,4 % 38,6 - 37 % 
DE - 14 % 18 % 276,6 - 8 % 13,8 % 291,8 - 26,5 % 
DK - 20 % 30 % 17,8 - 22 % 29,2 % 16,7 - 25.5 % 
EE + 11 % 25 % 6,5 + 15 % 26,5 % 6,6 - 47 % 
EL - 4 % 18 % - - 16 % - - 
ES - 10 % 20 % 119,9 - 24 % 16,2 % 112,6 + 18 % 
FI - 16 % 38 % 35,9 - 14 % 39 % 33,4 - 16 % 
FR - 14 % 23 % 236,3 - 16 % 14 % 234,5 - 15 % 
HR + 11 % 20 % 9,2 - 20 % 27,9 % 7,7 - 30 % 
HU + 10 % 13 % 26,6 - 24 % 9,5 % 20,7 - 39 % 
IE - 20 % 16 % 13,9 - 17 % 8,6 % 13,4 + 5 % 
IT - 13 % 17 % 158,0 - 27 % 17 % 143,8 - 19 % 
LT + 15 % 23 % 6,49 - 14 % 24 % 5,6 - 66 % 
LU - 20 % 11 % 4,48 - 16 % 4,5 % 4,2 - 9,5 % 
LV + 17 % 40 % 5,37 0 % 37 % 4,4 - 56 % 
MT + 5 % 10 % 0,825 + 2 % 4,7 % 0,9 + 51 % 
NL + 16 % 14 % 60,7 - 12 % 5,5 % 62,7 - 13  
PL + 14 % 15 % 96,4 - 3 % 11,4 % 89,1 - 20 % 
PT + 1 % 31 % 22,5 - 25 % 27 % 20,7 + 9 % 
RO + 19 % 24 % 42,99 - 25 % 25 % 30,8 - 56 % 
SE - 17 % 49 % 43,4 - 17 % 52 % 46,2 - 23 % 
SI + 4 % 25 % 7,31 - 19 % 22 % 6,5 - 11 % 
SK + 13 % 14 % 16,2 - 21 % 11,6 % 15,3 - 46 % 
UK - 16 %* 15 % 0,0 - 23 % 7 % 0,0 - 32 % 

UK sa domácou legislatívou zaviazalo k 34% zníženiu emisií do roku 202078 
  

                                                        
77 “Europe 2020 in your country - European Commission”, cit 31. marec 2017, 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_en.htm; “Annex 2 – Overview Of 
Europe 2020 Targets”, n.d., http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/annexii_en.pdf. 
78 “The Climate Change Act 2008 (2020 Target, Credit Limit and Definitions) Order 2009”, 4, cit 02. 
apríl 2017, 
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2009/9780111478523/pdfs/ukdsi_9780111478523_en.pdf. 
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2.4 Technologicko-právny rámec 

Predstavené stratégie Európskej Únie určujú pomerne ambiciózne ciele. Pre ich 

plnenie je ale dôležité aj nastavenie mechanizmov, ktoré pomáhajú ciele dodržiavať. 

Významným sa teda v tomto kontexte stáva technologicko-právny rámec unijnej 

klimatickej a energetickej politiky. Práca v tomto smere rozoberie dva najdôležitejšie 

projekty tejto politiky, systém obchodovania s emisnými povolenkami a projekt 

Energetickej únie. 

2.4.1 EU ETS 

Vlajkovou stratégiou EÚ pre znižovanie emisií uhlíka je systém obchodovania 

s emisnými povolenkami, EU ETS. Tento systém vznikol ako reakcia na prvé znižovanie 

emisií pod Kyótskym protokolom, aby pomohol určiť cenu emisií za pomoci tržných 

mechanizmov. V súčasnosti existujú dva hlavné systémy spoplatnenia emisií, obchod 

s emisiami a uhlíková daň. Pôvodne bola EÚ proti vytvoreniu trhu s emisiami, čo bol 

návrh USA pri rokovaní o podobe Kyótskeho protokolu. Prvé systémy obchodovania 

s emisiami vznikli v USA po prijatí Montrealského protokolu pre obchod s oxidmi síry. 

Vo vnútri EÚ začali s obchodovaním s emisiami experimentovať Veľká Británia, Dánsko 

a British Petrol. Práve tieto menšie iniciatívy nakoniec napomohli k celounijnému 

rozhodnutiu implementovať obchod s emisiami od roku 2005, vďaka čomu sa EÚ stala 

zatiaľ najväčším trhom s emisiami (EÚ ostáva najväčším trhom s emisiami na svete až 

do zavedenia celočínskeho ETS, ktoré je naplánované na rok 2017)79. Okrem 

spoplatnenia emisií cez EU ETS zaviedli niektoré štáty EÚ aj individuálne uhlíkovú daň. 

Nejedná sa tu ale o celounijnú koordinovanú politiku.80 

Systém EU ETS bol spustený v roku 2005 a momentálne sa nachádza vo svojej 

tretej fáze. Okrem členských štátov Únie sa na systéme podieľajú aj Nórsko, Island 

a Lichtenštajnsko. EU ETS nezahŕňa celkové množstvo emisií vytvorené na území EÚ, 

zahŕňa len energetiku a energeticky náročné odvetvia priemyslu. V súčasnosti tieto 

odvetvia predstavujú asi 45 % celkových emisií Únie. Myšlienkou celého systému je určiť 

                                                        
79 International Carbon Action Partnership, “EU Emissions Trading System (EU ETS)”, International 
Carbon Action Partnership, marec 2016, 1, 
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_etsmap&task=export&format=pdf&layout=list&systems[]
=43. 
80 A. Denny Ellerman a Barbara K. Buchner, “The European Union Emissions Trading Scheme: Origins, 
Allocation, and Early Results”, Review of Environmental Economics & Policy 1, č. 1 (január 2007): 66–
69; Richard Newell, William Pizer, a Daniel Raimi, “Carbon Markets: Past, Present, and Future”, 
Resources for the Future, 2012, 1–2, http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-
DP-12-51.pdf; “Where Carbon Is Taxed”, cit 27. marec 2017, https://www.carbontax.org/where-carbon-
is-taxed/. 
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cenu produkcie emisií pomocou tržných mechanizmov u ich producentov a tým 

motivovať inovácie a znižovanie emisií v priemyselnej výrobe a energetike. Systém 

funguje na princípe určenia množstva povoleniek, ktoré sú alokované jednotlivým 

firmám a tie povolenky následne kupujú (pokiaľ produkujú viac emisií než získali 

alokovaných povoleniek) alebo predávajú (ak majú alokovaných viac povoleniek než 

spotrebovali emisií). Jedna povolenka pritom predstavuje 1 tonu ekvivalentu CO2. 

Každoročne sa vydáva nižší počet povoleniek než v predošlom období, aby sa na konci 

každej fázy obchodovania dosiahlo požadovaného zníženia emisií. Európska únia tu 

určila zníženie emisií o 21 % (oproti roku 2005) v EU ETS sektoroch a komisia navrhla 

zníženie emisií o 43 % (oproti roku 2005) do roku 2030.81 

Medzi jednotlivými fázami obchodovania s povolenkami dochádzalo 

k čiastočným reformám systému, predovšetkým v podobe rozširovania. Geograficky sa 

rozšírilo EU ETS len z členských štátov EÚ aj na Island, Nórsko a Lichtenštajnsko, ktoré 

sa do systému zapojili od roku 2008 (začiatok 2. fázy EU ETS) a od vstupu do EÚ sa 

zapojilo aj Chorvátsko. Od roku 2012 sa ďalej obchoduje aj s emisiami z letectva a od 

roku 2013 aj s emisiami z časti chemickej výroby a do EU ETS sa započítavajú aj systémy 

pre zachytenie a uskladnenie emisií. Medzi jednotlivými fázami sa rozšírili aj skleníkové 

plyny, na ktoré sa vydávajú povolenky.82 V roku 2009 bolo ďalej rozhodnuté 

o financovaní projektov pre obnoviteľné zdroje a CCS u nových účastníkov. Tieto 

financie boli vyzbierané zo ziskov z predaja povoleniek.83 

EU ETS je najväčším trhom s uhlíkom na svete a EÚ ho prezentuje ako jeden 

z úspechov vlastnej klimatickej politiky. Bohužiaľ to ale neznamená, že EU ETS je 

bezchybný systém. Naopak, voči systému majú, aj napriek reformám medzi jednotlivými 

fázami obchodovania, výhrady asi všetci významní aktéri a to z rôznych dôvodov. Pre 

environmentálnych aktivistov je problémom EU ETS to, že počet povoleniek bol od prvej 

fázy nadhodnotený, takže podniky neboli motivované emisie znižovať. V druhej fáze 

                                                        
81 A. Denny Ellerman and Barbara K. Buchner, “The European Union Emissions Trading Scheme: 
Origins, Allocation, and Early Results,” Review of Environmental Economics & Policy 1, no. 1 (January 
2007): 66–69; Richard Newell, William Pizer, and Daniel Raimi, “Carbon Markets: Past, Present, and 
Future,” Resources for the Future, 2012, 1–2, 
http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-DP-12-51.pdf; “Where Carbon Is 
Taxed,” accessed March 27, 2017, https://www.carbontax.org/where-carbon-is-taxed/. 
82 European Commission, “EU ETS Handbook”, n.d., 18–19, 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf. 
83 Climate Action - European Commission, “NER 300 Programme”, Text, Climate Action - European 
Commission, (23. november 2016), https://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300_en; 
“NER300.com”, cit 27. marec 2017, http://www.ner300.com/. 
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obchodovania sa emisie síce znížili, ale nebolo to zásluhou EU ETS, ale poklesom výroby 

počas hospodárskej krízy.84  

Asi najväčším problémom celého systému ostáva nízka cena povoleniek, ktorá 

nemotivuje znečisťovateľov investovať do inovácií a následne investori nedostávajú 

signál pre investovanie do klimaticky prijateľnejších alternatív.85 EU ETS je práve kvôli 

nízkym cenám povoleniek kritizovaný približne od roku 2009 a členským štátom EÚ sa 

nepodarilo dosiahnuť dohodu o reforme systému pre ďalšiu fázu s obchodovaním pred 

COP21. Čiastočným riešením problému mal byť takzvaný „back-loading“ povoleniek, čo 

znamená, že časť povoleniek bola zo systému vyňatá, ale v prípade nedostatku povoleniek 

sa majú do systému vrátiť naspäť. Nealokované povolenky sa nakoniec dostanú do 

stabilizačného mechanizmu, čo má byť dlhodobejšie riešenie ochraňujúce stabilitu 

systému po jeho reforme.86 Rada EÚ v marci 2017 nakoniec došla k dohode o reforme 

EU ETS, ktorú ešte musí odsúhlasiť Európsky parlament. V Rade sa ale znovu prejavila 

dynamika medzi jednotlivými členskými štátmi, kedy deväť členských štátov hlasovalo 

proti reforme, Poľsko sa daným návrhom cítilo zradené a Švédska ministerka pre klímu 

nad schváleným návrhom vyjadrila radosť nad ambíciami Rady a priblížením sa k cieľom 

z Parížskej klimatickej dohody.87 Návrh by mal napomôcť zvyšovať ceny povoleniek 

a reformovať stabilizačný mechanizmus, z ktorého by sa po roku 2024 po troch rokoch 

mali odstraňovať prebytočné povolenky. Okrem toho reforma zahŕňa aj investičný fond 

pre inovácie. Počet povoleniek má podľa návrhu každoročne klesať o 2,2 % (momentálne 

klesá počet povoleniek o 1,74 % ročne), čo podľa Komisie potrebné pre dosiahnutie 

cieľov pre rok 2030.88 

                                                        
84 Oscar Reyes, “EU Emission Trading Scheme: failing at the third attempt”, Carbon Trade Watch, apríl 
2011, 1–2, http://www.carbontradewatch.org/downloads/publications/ETS_briefing_april2011.pdf. 
85 Corjan Brink, Herman R.J. Vollebergh, a Edwin van der Werf, “Carbon pricing in the EU: Evaluation 
of different EU ETS reform options”, Energy Policy 97 (október 2016): 603, 
doi:10.1016/j.enpol.2016.07.023. 
86 Climate Action - European Commission, “Structural Reform of the EU ETS”, Text, Climate Action - 
European Commission, (23. november 2016), https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en. 
87 “EU ministers reach compromise on carbon market reform”, EURACTIV.com, 01. marec 2017, 
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-ministers-reach-compromise-on-carbon-
market-reform/. 
88 Climate Action - European Commission, “Emissions Cap and Allowances”, Text, Climate Action - 
European Commission, (23. november 2016), https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap_en; Daniel 
Boffey, “Reform of EU Carbon Trading Scheme Agreed”, The Guardian, 28. február 2017, sek. 
Environment, https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/28/reform-of-eu-carbon-trading-
scheme-agreed. 
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2.4.2 Energetická únia 

Druhým významným projektom, ktorý má v celoeurópskom právnom 

a technologickom rámci napomôcť prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku je projekt 

Energetickej únie. Projekt bol spustený súčasnou Junckerovou komisiou vo februári 2015 

a jeho cieľom je vybudovať jednotný energetický trh, s dostatočným prepojením medzi 

členskými štátmi, a diverzifikovať zdroje. Ďalšími cieľmi je takisto dekarbonizácia, 

zvýšenie energetickej účinnosti a podpora výskumu a inovácií. Tieto ciele majú na jednej 

strane posilniť energetickú bezpečnosť a solidaritu a na druhej strane pomôžu znížiť ceny 

energií v Únií a tak zlepšiť jej konkurencieschopnosť.89 

Projekt Energetickej únie je jednou z hlavných priorít Junckerovej komisie, 

rozhodne ale spoločná energetická politika nie je pre EÚ novým nápadom. Energetika 

a suroviny boli v stredobode začiatkov modernej európskej integrácie. V tej dobe išlo 

samozrejme viac o vzájomnú kontrolu surovín a zbrojenia než o spoločný trh s energiou, 

zlepšenie energetickej účinnosti a boj s klimatickými zmenami. I napriek dlhej tradícií 

čiastočnej energetickej politiky ale stále neexistuje jednotná európska energetická 

politika a to, čo vidíme v súčasnosti v EÚ je 28 národných energetických politík 

s menšími zásahmi z EÚ, ako napríklad ciele pre podiel obnoviteľných zdrojov v spotrebe 

energií, ciele pre energetickú účinnosť a liberalizácia trhu. 

Práve liberalizácia trhu bola asi základom pre hlbšiu integráciu energetiky v EÚ 

v podobe Energetickej únie. Liberalizácia trhu s elektrinou a plynom začala v EÚ na konci 

90-tych rokov minulého storočia a jej cieľom bolo poskytnúť spotrebiteľom energie väčší 

výber pri odbere energií. Vďaka trom vlnám liberalizácie boli oddelení majitelia 

prenosových sústav od producentov energií a zároveň funguje v EÚ flexibilný trh 

s elektrinou. Tieto nástroje boli dôležité nielen pre trh, ale aj pre jednoduchšie zapojenie 

obnoviteľných zdrojov do obehovej sústavy a spotreby v jednotlivých štátoch.90 

Problémom ale ostalo to, že liberalizácia pomohla vytvoriť spoločný trh pre 

energie, nevytvorila ale spoločnú energetickú politiku, ktorú členské štáty potrebovali. 

Debata o spoločnej energetickej politike začala vydaním Zelenej knihy Európska stratégia 

pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energetiku v roku 2006. Jej výzvy boli 

veľmi podobné, ako súčasná stratégie Energetickej únie. Rovnako Zelená kniha volala po 

                                                        
89 “Building the Energy Union - Energy - European Commission”, Energy, cit 28. marec 2017, 
/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/building-energy-union. 
90 “Liberalisation of the European electricity markets: a glass half full”, Florence School of Regulation, 
27. apríl 2016, http://fsr.eui.eu/liberalisation-european-electricity-markets-glass-half-full/. 
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vyššej účinnosti a bezpečnosti dodávok.91 Potreba pre určitú formu spoločnej energetickej 

politiky sa ďalej ukázala predovšetkým pri zvýšenom zapájaní obnoviteľných zdrojov do 

obehovej sústavy, čo začalo tvoriť výkyvy v dodávkach a ukázalo potrebu väčšieho 

prepojenia elektrických sústav a zároveň pri problémoch s dodávkami ruského plynu cez 

Ukrajinu, čo poukázalo na energetickú zraniteľnosť niektorých členských štátov a znovu 

na nedostatok prepojenia naprieč Európou a závislosti na jednom dodávateľovi. 

Predovšetkým dôvod energetickej bezpečnosti priviedol predsedu Európskej rady 

Donalda Tuska k tomu, aby predstavil návrh pre vytvorenie projektu, ktorý má dnes názov 

Energetická únia.92 

Samozrejme každý z členských štátov vidí priority Energetickej únie v niečom 

inom, celkovo je ale spoločná energetická politika pre „leadership“ EÚ v klimatickej 

politike nevyhnutná. EÚ ako taká má ambiciózne ciele, ale stále je to predovšetkým 

spoločenstvom národných štátov, ktoré sú z rôznych historických dôvodov navzájom 

medzi sebou nedostatočne prepojené energetickými sústavami. Tento zásadný 

technologický nedostatok je nutné prekonať pre zapojenie vyššieho podielu 

obnoviteľných energií a flexibilitu prenosovej sústavy. Energetická politika ale je citlivá 

oblasť – štáty si sami vytvárajú vlastné energetické koncepcie a mixy a tohoto práva sa 

nechcú v prospech EÚ vzdať. 

Projekt Energetickej únie je zatiaľ asi najsľubnejší návrh pre vytvorenie aspoň 

čiastočnej energetickej politiky pre celú Úniu, s jasnými cieľmi pre prepojenie štátov.93 

Energetická únia je jednou z prioritných oblastí pre súčasnú Komisiu a na rozdiel od iných 

unijných projektov tvorcovia Energetickej únie aktívne komunikujú a diskutujú postup 

Energetickej únie s aktérmi a občanmi v členských štátoch v rámci turné Energetickej 

únie.94 Z hľadiska „leadershipu“ Energetická únia predstavuje vlastne len odstraňovanie 

prekážok, ktoré do teraz v EÚ existovali, a nie stavbu nových iniciatív. V budúcnosti je 

možné, že sa projekt Energetickej únie vyvinie aj v ďalšie iniciatívy, v súčasnosti je ale 

                                                        
91 “Green Paper: A European strategy for sustainable, competitive and secure energy”, cit 28. marec 2017, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l27062. 
92 “PM Tusk outlines vision for EU energy union”, Polskie Radio dla Zagranicy, cit 30. marec 2017, 
http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/166793,PM-Tusk-outlines-vision-for-EU-energy-union. 
93 “Electricity interconnection targets - Energy - European Commission”, Energy, cit 28. marec 2017, 
/energy/en/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets. 
94 Rudolf KLOIBER, “The Energy Union Tour – What’s in It for Your Country?”, Text, European 
Commission - European Commission, (21. máj 2015), 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sefcovic/blog/energy-union-tour-whats-it-
your-country_en. 
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dôležitý najmä ako signál toho, že klimatická politika a dodržanie energetických 

a klimatických cieľov je pre EÚ prioritou. 

2.5 Finančná úroveň 

Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a pozícia klimatického „leadera“ nie sú 

lacné politiky. Asi najčastejším argumentom ropnej a uholnej lobby je, že investície do 

obnoviteľných zdrojov a „smart“ technológií je príliš nákladné a teda sa štátom finančne 

neoplatí do nich investovať. Proti tejto logike sa vymedzuje Sternova správa publikovaná 

v roku 2006 vo Veľkej Británii. 

Sternova správa tvrdí, že cena investícií do vytvorenia nízkouhlíkovej ekonomiky 

a obmedzenia globálneho oteplenia na čo najnižšej úrovni a v čo najkratšom čase, je 

v konečnom dôsledku oveľa lacnejšie než pokračovanie v tradičnom spôsobe riadenia 

ekonomiky, ktorý produkuje skleníkové plyny a priamo spôsobuje globálne otepľovanie. 

Globálne otepľovanie má totiž negatívne dôsledky nielen priamo pre planétu, ale taktiež 

pre štátne rozpočty. Štáty totiž musia pravidelne investovať do ochrany pred extrémnym 

počasím a budú musieť znášať aj cenu horších podmienok pre poľnohospodársku výrobu, 

migráciu a iné negatívne dopady globálneho otepľovania. Hlavnou myšlienkou Sternovej 

správy teda je, že investície do prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku budú vysoké, ale 

cena zachovania súčasného modelu je oveľa vyššia.95 

Ako bolo popísané vyššie, niektoré členské štáty EÚ sa touto logikou začali aspoň 

čiastočne riadiť vo svojich dlhodobých stratégiách a EÚ ako celok sa dohodla na takmer 

celkovej dekarbonizácií do roku 2050. Naplneniu týchto cieľov napomáhajú rôzne 

nástroje, stratégie a projekty, ako napríklad aj Energetická únia. Získanie financie pre 

projekty je samozrejme kľúčové pre ich realizáciu, bohužiaľ ale nie je v kapacite práce 

získať dáta financovania klimatickej politiky členskými štátmi pre roky, minimálne, 2007 

– 201596. Okrem toho sú možnosti financovania pre každý štát iné, niektoré štáty sa viac 

spoliehajú na aktivity súkromného sektoru, iné sa zas viac spoliehajú na financovanie 

prostredníctvom spoločných unijných fondov a výdaje na financovanie teda môžu byť 

skreslené týmito faktormi. Pri členských štátoch je momentálne pre prácu dôležité totiž 

predovšetkým to, k čomu sa individuálne zaviazali a nie koľko presne už investovali. To, 

                                                        
95 e-Comms Team HM Treasury, “Stern Review on the Economics of Climate Change”, cit 29. marec 
2017, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/content/+/http://www.hm-
treasury.gov.uk/sternreview_index.htm. 
96 2007 – rok vypracovania Plánu z Bali, ktorý mal zabezpečiť dohodu v roku 2009; 2015 – rok konania 
COP21 
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v akom štádiu realizovania svojich dlhodobých stratégií sa nachádzali bolo určené 

tabuľkou 2 a pokrok štátov je ďalej kontrolovaný množstvom neziskových organizácií. 

Práca teda bude sledovať, ako sa premieňali unijné investície, o ktorých rozhodovala 

Únia, teda aj členské štáty, ako celok. 

Asi najzásadnejším vývojom v oblasti financovania klimatickej politiky bolo 

rozhodnutie o „mainstreamingu“ klímy v rozpočte EÚ. Toto rozhodnutie prišlo v roku 

2013, teda v období rokovania o viacročnom finančnom rámci pre roky 2014 – 2020. 

Toto rozhodnutie znamenalo, že v novom rozpočte pre EÚ, pre inštitúcie a ich agentúry, 

musí byť 20 % z celkového rozpočtu venované na boj s klimatickými zmenami. Podľa 

Komisie toto rozhodnutie poskytlo rozpočet 180 miliárd eur pre sedem ročné obdobie a 

znamenalo tak strojnásobenie doterajších výdajov na klimatické politiky a projekty.97 Pri 

sledovaní rozpočtu EÚ ale nesmie byť zamenená čiastka vyhradená pre „Udržateľný rast: 

prírodné zdroje“ za balíček pre klimatickú zmenu, v skutočnosti sa jedná o iný názov pre 

Spoločnú poľnohospodársku politiku. Priamo pre environmentálnu politiku bolo z balíka 

pre „Udržateľný rast“ vyhradených len 0,7 %.98 

Rozhodnutie o „mainstreamingu“ malo ale aj zaujímavé dopady na poskytovanie 

rozvojovej pomoci. EÚ (pokiaľ si pod EÚ predstavujeme inštitúcie a členské štáty) je 

najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete a týmto rozhodnutím teda musí 

byť minimálne 20 % rozvojovej pomoci poskytnutej na klimatické projekty. Avšak jedná 

sa len o 20 %, ktoré poskytujú inštitúcie, čo teda znamená istých len 1,7 miliárd eur pre 

obdobie 2014 – 2020, plus rozvojová pomoc od členských štátov, ktorá sa ale rozhoduje 

individuálne v rozpočtoch členských štátov podľa ich zahranične-politických priorít a nie 

podľa pravidiel „mainstreamingu“ na úrovni EÚ.99 Rozhodnutie o „mainstreamingu“ ale 

zasiahlo Európsku investičnú banku (EIB), najväčšiu investičnú banka na svete, ktorá 

poskytuje rozvojovú pomoc. EIB sa zaviazala poskytovať minimálne 25 % svojej pomoci 

na klimatické projekty a v roku 2016 poskytla 19 miliárd eur na zmiernenie (mitigáciu) 

a adaptáciu na klimatické zmeny, čo predstavovalo 26 % celkovej poskytnutej pomoci. 

                                                        
97 Climate Action - European Commission, “One-Fifth of Total EU Budget to Be Spent on Climate 
Action”, Text, Climate Action - European Commission, (23. november 2016), 
https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013111901_en. 
98 European Commission, “Multiannual financial framework 2014-2020 and EU budget 2014”, 2013, 19, 
http://bookshop.europa.eu/en/multiannual-financial-framework-2014-2020-and-eu-budget-2014-
pbKV0413055/. 
99 Climate Action - European Commission, “One-Fifth of Total EU Budget to Be Spent on Climate 
Action”. 
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Okrem toho sa zaviazala zvýšiť tento podiel pomoci na 35 % pre rozvojové krajiny do 

roku 2030.100 

Tieto ciele ale podľa niektorých agentúr nie sú dostatočné. Samotný Dvor 

audítorov EÚ našiel nedostatky v implementácií rozpočtu EÚ do politík a zistil, že Únia 

nespĺňa „mainstreamingom“ vytýčený cieľ pre 20% výdaje na klímu. Za problematické 

identifikoval predovšetkým politiky poľnohospodárstva, rybolovu a rozvoja vidieka, kde 

možnosti pre implementáciu klimatickej politiky neboli plne preskúmané. Dvor audítorov 

naopak kladne hodnotil aktivity Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a Kohezného 

fondu. Podľa publikácie Dvoru audítorov súčasné štúdie odhadujú, že na klímu bude 

z unijných prostriedkov vynaložených okolo 19 %.101 

Na ďalšie nedostatky financovania klimatickej politiky poukázal aj think tank 

E3G. Podľa E3G je potrebný cieľ aspoň 60 % investícií EIB do dekarbonizácie 

a klimatických projektov a väčšia koordinácia medzi rozpočtami členských štátov 

a európskymi inštitúciami. To žiaľ ale z politických dôvodov nie je v súčasnosti možné 

a ostáva problémom pre EÚ v množstve oblastí, nie len v klíme a energetike. Nedostatky 

vo financovaní a koordinácie sú momentálne vážnym nedostatkom pre dekarbonizáciu 

ekonomiky.102 Klimatická politika ale v rozpočte pre roky 2014 – 2020 získala vyššiu 

prioritu a vďaka zriadeniu Energetickej únie získava dekarbonizácia rovnako aj lepšiu 

koordináciu zo strany Únie. 

  

                                                        
100 EIB, “Climate and environment”, cit 30. marec 2017, http://www.eib.org/projects/priorities/climate-
and-environment/index.htm. 
101 European Court of Auditors, “Spending at least one euro in every five from the EU budget on climate 
action: ambitious work underway, but at serious risk of falling short”, 2016, 7, 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EN.pdf. 
102 Ingrid Holmes et al., “Financing the Decarbonisation of European Infrastructure” (E3G, jún 2012), 
19–22, https://www.e3g.org/docs/E3G_Financing_the_Decarbonisation_of_European_Infrastructure.pdf. 
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3 Vnútorné politiky EÚ a „leadership“ 
Kapitola zhrnula vývoj klimatickej politiky v EÚ, od jej začiatkov až po 

súčasnosť. Cieľom bolo zistiť, či po neúspešnej konferencií COP15 v Kodani došlo ku 

kvantitatívnej alebo kvalitatívnej zmene európskeho „leadershipu“ v otázke klímy. Práca 

toto zisťovala v troch hlavných kategóriách – rovine stratégií, technologicko-právneho 

rámca a financovania.  

V rovine stratégií došlo v EÚ k obrovskému posunu pri prijatí cieľov klimaticko-

energetického balíčka pre Európu 2020. Na jednej strane dokážeme túto stratégiu vnímať 

ako logické pokračovanie Kyótskeho protokolu, na druhej strane ale ide o prvú 

individuálnu iniciatívu zo strany EÚ zvýšiť ambície vlastnej klimatickej politiky nad 

rámec toho, čo bolo dohodnuté na globálnej úrovni v rámci OSN. Stratégia 20-20-20 bola 

ale prijatá v období príprav na COP15 v Kodani, takže neúspech konferencie na jej 

formuláciu nemal vplyv. Na druhej strane ale zrejme ani daná stratégia nemohla mať 

vplyv na výsledky konferencie, keďže jej plnenie sa v tej dobe ešte nezačalo a EÚ 

nemohla argumenovať veľmi dobrými výsledkami stratégie, bez negatívnych dopadov na 

výkonnosť ekonomiky, ako jej bolo umožnené v Paríži.103  

Európa 2020 ale bola len začiatkom pre ďalšie dlhodobejšie stratégie Únie a po 

neúspechu v Kodani bola vytvorená dlhodobá stratégia pre rok 2050, v súlade 

s vedeckými poznatkami IPCC. V príprave na COP21 bola ďalej schválená stratégia pre 

rok 2030.  

Úspech Európy 2020 je jasným príkladom „leadershipu“ cez ukážku dobrej praxe. 

Aj napriek vyjadreniam o nízkych ambíciách stratégie je dôležité jej úspešné plnenie. 

Navyše štáty smú prijať individuálne vyššie ciele, než im určuje stratégia a súčasné štúdie 

odhadujú vyššiu mieru zníženia emisií, než Európa 2020 stanovila ako minimum. 

Práca hodnotí vznik cieľov pre rok 2020 ako kvantitatívnu zmenu v európskom 

„leadershipe“ a stratégie pre roky 2030 a 2050 ako kvalitatívne zmeny tohoto nového 

prejavu „leadershipu“. 

                                                        
103 “UNFCCC Webcast - - On-Demand - Leaders Event - Statements by Heads of State and Government - 
La Seine [part 2]”, cit 06. máj 2017, https://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-11-30-14-45-
leaders-event/his-excellency-mr-jean-claude-juncker-president-of-the-european-commission-of-the-
european-union. 
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Čo sa technologicko-právneho rámca týka, vo vnútorných politikách EÚ došlo ku 

kvalitatívnym zmenám. Na jednej strane sa čiastočne, i keď nedostatočne reformoval 

systém obchodovania s emisnými povolenkami: pridali sa nové odvetvia priemyslu, 

začalo sa obchodovať s povolenkami väčšej škály skleníkových plynov a do EU ETS 

vstúpili Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Na druhej strane sa ale nedostatočne vyriešil 

problém s prebytkom povoleniek v systéme. 

Okrem reformy EU ETS bol v roku 2015 spustený aj projekt Energetickej únie. 

Spustenie tohoto projektu hodnotí práca za kvalitatívnu zmenu, nie kvantitatívnu. Projekt 

sa síce na prvý pohľad zdá, ako novinka, avšak jeho ciele nové myšlienky do klimatickej 

politiky nepriniesli. Na druhej strane ale vďaka projektu Energetickej únie získala 

klimaticko-energetická agenda novú prestíž a prioritu v politikách súčasnej Komisie. 

Vďaka tomuto zviditeľneniu klimatickej politiky a riešeniu niektorých problémov 

súvisiacich napríklad so zapojením obnoviteľných zdrojov do prenosovej sústavy, práca 

hodnotí spustenie projektu Energetickej únie ako kvalitatívnu zmenu. 

Nakoniec oblasť financovania klimatickej politiky priniesla kvantitatívne zmeny. 

Najviditeľnejšou kvantitatívnou zmenou bolo spustenie „mainstreamingu“ klimatickej 

politiky do rozpočtu inštitúcií. V prípade „mainstreamingu“ sa jedná o nový nástroj 

tvorby klimatickej politiky, ktorý ju nielen zviditeľní, ale aj získa pre jej 

operacionalizáciu vyššie prostriedky. Aj napriek momentálnym odhadom o nedosiahnutí 

Posun vo vnútornej klimatickej politike EÚ 

Kvantitatívny vývoj 
Tvorba a formulácia nových politík a 

iniciatív 

Kvalitatívny vývoj Rozvoj už exitujúcich politík 

Stratégie EÚ 

Kvantitatívny vývoj Energeticko-klimatický balíček 2020 

Kvalitatívny vývoj Stratégie pre roky 2030 a 2050 

Technologicko-právny rámec 

Kvalitatívny vývoj 

 

Rozšírenie EU ETS 

Rozvoj energeticko-klimatickej politiky 

cez projekt Energetickej únie 

Financovanie 

Kvantitatívny vývoj Mainstreaming 

Tabuľka 3 
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cieľov „mainstreamingu“ v rozpočte, ale „mainstreaming“ výrazne zvýšil fondy pre 

klimatickú politiku. Jeho celkový dopad, ale bude možné určiť až na konci roku 2020. 

Pre prehľadnosť sú zmeny vo vnútornej klimatickej politike popísané v tabuľke 

3. 

 

3.1 Vonkajšie aspekty „leadershipu“ 

Práca v predošlej kapitole objasnila posun v klimatickej politike EÚ po roku 2009 

na domácej úrovni a došla k záveru, že došlo ku kvantitatívnemu po posunu politiky. EÚ 

pri tvorení nových stratégií, kedy EÚ vytvorila a prijala prvú stratégiu na zníženie emisií, 

nezávislú na predošlej dohode na úrovni OSN a pri rozhodnutí o „mainstreamovaní“ 

klimatickej politiky do ostatných aktivít Únie, predovšetkým do rozhodnutí o rozpočte. 

V ďalších zložkách klimatickej politiky došlo ku kvalitatívnej zmene, kedy EÚ ďalej 

prehlbovala svoje doterajšie politiky, ako systém obchodovania s emisnými povolenkami 

a hlbšie integrovala vnútorné energetické a klimatické politiky. 

V úvode, ale bolo stanovené, že „leadership“ je nutné vnímať na vnútornej 

a rovnako aj vonkajšej úrovni. Preto práca v nasledovnej kapitole preskúma, aký posun 

nastal vo vonkajšom uníjnom „leadershipe“ v klimatickej politike. Pre demonštráciu 

posunu budú analyzované dve významné klimatické konferencie COP15 a COP21. Obe 

tieto konferencie mali za úlohu vytvoriť nový klimatický režim, obe konferencie boli 

organizované na pôde EÚ, avšak pri jednom sa funkčná dohoda nedosiahla a pri druhom 

už áno. Samozrejme pre dosiahnutie dohody je potrebných viacero faktorov, ktoré boli 

v roku 2015 zdanlivo priaznivejšie než v roku 2009 (absencia finančnej krízy, 

stupňovanie vnútorného tlaku na zlepšenie ovzdušia v Číne a podobne), aj keď podľa 

niektorých autorov sa politická situácia vo svete pre klímu priaznivo zmenila už v roku 

2009 (nové vlády v USA, Austrálii, Japonsku a ich prísľuby v klimatickej politike, 

zároveň postupný obrat Číny, Indie a Brazílie, ktoré oznámili prvé domáce klimatické 

ciele)104. Zároveň je ale podľa debaty o „leadershipe“ aj „leadership“ jedným 

z významných faktorov úspechu medzinárodného rokovania.105 EÚ sa dlhodobo stavia 

do pozície „leadera“ a preto prácu zaujíma, aký bol posun v aktivitách EÚ smerom 

k ostatným partnerom, ktoré mohli mať vplyv na rozdielne výsledky COP15 a COP21. 

                                                        
104 Trevor Houser, “Copenhagen, the Accord, and the Way Forward”, Peterson Institute for International 
Economics, 2010, 1 – 2, https://piie.com/sites/default/files/publications/pb/pb10-05.pdf. 
105 Young, “Political Leadership and Regime Formation”, 307. 
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Nasledovná kapitola porovná COP15 a COP21 na základe nasledovných kritérií. 

1. Prípravy na COP: ako EÚ komunikovala s kľúčovými partnermi 

v prípravách na COP?  

2. Návrhy zo strany EÚ: aké boli očakávania EÚ od klimatickej 

konferencie? Ako sa tvorila spoločná pozícia bloku? 

3. Výsledný dokument: čo sa podarilo EÚ presadiť do výsledného 

dokumentu? Vytvorila EÚ kompromisy medzi jednotlivými stranami? 

4. Podporené projekty: Vznikli v období príprav na konferenciu 

a COPu projekty veľkého rozsahu? 

3.2 COP15 v Kodani 

3.2.1 Situácia a diplomatická iniciatíva pred COP15 

Ako už bolo vysvetlené v predošlej kapitole, medzinárodný klimatický režim 

vznikol len pomerne nedávno a existuje v ňom len malé množstvo dohôd. Významnou a 

prelomovou dohodou ale bol Kyótsky protokol, ktorého platnosť mala vypršať v roku 

2012 a bolo teda potrebné dôjsť k dohode o klimatickom režime po vypršaní Kyótskeho 

protokolu, teda po roku 2012. Rozhodnutie o tom, že o klimatickom režime po roku 2012 

sa rozhodne na COP15 bolo učinené na klimatickej konferencií COP13 na Bali v roku 

2007 v takzvanom akčnom pláne z Bali.106 

Signatári UNFCCC teda mali priestor medzi decembrom 2007 a decembrom 2009 

a konferenciami COP13 – COP15 prísť k dohode o budúcnosti klimatického režimu. 

Prvou konferenciou po Bali bol COP14 v Poznani v roku 2008, ktorý len nepriniesol 

prakticky žiadne výsledky. Čo sa týka vnútorného „leadershipu“ EÚ, je nutné 

poznamenať, že pred konferenciou bol nejasný. EÚ bola v tomto období nielen 

v hospodárskej recesií ale aj v procese rokovania o detailoch klimaticko-energetického 

balíčku pre rok 2020 a medzi štátmi boli značné roztržky o klimatických prioritách.107 

Dokonca aj nemecká kancelárka Angela Merkel, ktorá bola známa záujmom o klímu 

                                                        
106 UNFCCC. Conference of the Parties (COP), “Report of the Conference of the Parties on its thirteenth 
session, held in Bali from 3 to 15 December 2007”, 2007, 
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600004671#beg. 
107 Deutsche Welle (www.dw.com), “EU Fails to Agree on Climate Change Before UN Summit | Europe | 
DW.COM | 27.11.2008”, DW.COM, cit 29. apríl 2017, http://www.dw.com/en/eu-fails-to-agree-on-
climate-change-before-un-summit/a-3822709. 
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počas nemeckého predsedníctva v Rade, sa tesne pred COP14 vyjadrila v prospech 

ekonomiky a ochrany zamestnanosti oproti klíme.108 

Konferencia v Poznani teda skončila podľa očakávaní bez výraznejšieho posunu 

smerom k dohode. Požiadavky štátov ale predznamenali rozdielne očakávania, ktoré sa 

nepodarilo vyriešiť ani v Kodani. Rozvojové krajiny totiž žiadali zvýšenie financovania 

vlastnej klimatickej politiky bohatšími štátmi a transfer technológií z industrializovaných 

krajín. Rozvinuté štáty, vrátane EÚ, ale neboli ochotné pristúpiť na požiadavky bez toho, 

aby sa aj rozvojové krajiny zaviazali k znižovaniu svojich emisií oproti momentálnym 

predpovediam. EÚ nakoniec navrhla, že pristúpi k dohode o znížení svojich emisií o 80 

– 95 % do roku 2050, ak rozvojové krajiny znížia rast svojich emisií o 15 – 30 % 

v najbližšej dekáde. Oficiálnym výsledkom konferencia avšak ostal jedine plán pre 

schôdze na rok 2009 a rozhodnutie o tom, že sa dohoda vytvorí v priebehu roku 2009.109 

V roku 2009 bolo pre európsku zahraničnú politiku dôležitých niekoľko tém. 

Jednou z priorít bola klimatická konferencia v Kodani, ďalšou prebiehajúca finančná 

kríza a taktiež neočakávaný výpadok dodávok plynu z Ruska. Aj napriek týmto ďalším 

dôležitým a akútnym krízam, ktorými Európa prechádzala, ale nie je celkom pravdou, že 

by sa na otázku klímy zabudlo. Klíma a nadchádzajúca konferencia v Kodani bola 

pravidelne spomínanou témou na bilaterálnych stretnutiach aj multilaterálnych fórach. 

Problémom bolo dospieť k dohode o forme nového režimu a financovaní klimatickej 

politiky tretích štátov v dobe finančnej krízy.110 

                                                        
108 Deutsche Welle (www.dw.com), “Merkel: Jobs More Important Than Climate Change | Business | 
DW.COM | 08.12.2008”, DW.COM, cit 28. apríl 2017, http://www.dw.com/en/merkel-jobs-more-
important-than-climate-change/a-3858264. 
109 “Poznań Climate Change Conference - December 2008”, cit 29. apríl 2017, 
http://unfccc.int/meetings/poznan_dec_2008/meeting/6314.php; “Poznan Is a Shambles”, The Guardian, 
06. december 2008, sek. Opinion, https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/dec/06/poznan-
conference-climate-change; David Adam, “Europe Pledges Strict Emissions Cut to Tempt China and 
India into Climate Deal”, The Guardian, 10. december 2008, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/environment/2008/dec/10/poznan-climatechange1. 
110 Deutsche Welle (www.dw.com), “G8-Plus environment meeting ends with biodiversity pact | DW 
Environment | DW.COM | 24.04.2009”, DW.COM, cit 28. apríl 2017, http://www.dw.com/en/g8-plus-
environment-meeting-ends-with-biodiversity-pact/a-4204905; Deutsche Welle (www.dw.com), “EU 
looks to Washington for climate change | World | DW.COM | 27.04.2009”, DW.COM, cit 28. apríl 2017, 
http://www.dw.com/en/eu-looks-to-washington-for-climate-change/a-4208892; Deutsche Welle 
(www.dw.com), “France, Germany push for more flexible climate pact | World | DW.COM | 25.05.2009”, 
DW.COM, cit 28. apríl 2017, http://www.dw.com/en/france-germany-push-for-more-flexible-climate-
pact/a-4279557; Suzanne Goldenberg a US environment correspondent, “EU Says Rich States Must Pay 
up to Save Climate Agreement”, The Guardian, 25. september 2009, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/environment/2009/sep/24/eu-jose-manuel-barroso-copenhagen; Deutsche 
Welle (www.dw.com), “Merkel warns of a stony path ahead in policy speech | Germany | DW.COM | 
10.11.2009”, DW.COM, cit 28. apríl 2017, http://www.dw.com/en/merkel-warns-of-a-stony-path-ahead-
in-policy-speech/a-4877937. 
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Klíma bola témou nielen na konferenciách organizovaných pod záštitou OSN (ako 

napríklad pravidelné stretnutia v Bonne alebo plenárne zasadanie v New Yorku), ale bola 

aj témou štyroch z piatich zasadaní G20 v roku 2009111 alebo Summitu Číny a EÚ112. 

Ďalším dôležitým medzinárodným fórom sú aj stretnutia G8, kde je EÚ reprezentovaná 

cez Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a sama má status 

pozorovateľa. V roku 2009 bolo predsedajúcou krajinou G8 Taliansko a toto 

predsedníctvo mohlo byť využité aj na šírenie klimatickej agendy. Klimatická agenda sa 

riešila ale len na stretnutí ministrov poľnohospodárstva113, životného prostredia114 a 

energetiky115. Ministri pre životné prostredie síce podpísali dohodu o ochrane 

biodiverzity116, avšak klíma nebola témou stretnutí ministrov práce117, spravodlivosti 

a vnútorných vecí118, ale ani relevantnejších stretnutí ministrov pre rozvoj119, zahraničné 

                                                        
111 G20, “London Summit – Leaders’ Statement 2 April 2009”, 2009, 
https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pdf/g20_040209.pdf; “G20 Leaders Statement: The 
Pittsburgh Summit”, cit 02. máj 2017, http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html; 
“2009 G20 Horsham Communique”, cit 02. máj 2017, 
http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0314.html; G20, “Communiqué Meeting of Finance 
Ministers and Central Bank Governors, United Kingdom, 7 November 2009”, 2009, 
http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique1107.pdf; “G20 Finance statement, September 2009”, 
cit 02. máj 2017, http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0905.html. 
112 “EU2009.cz - Joint Press Communique of the 11th EU-China Summit”, cit 30. apríl 2017, 
http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/press-releases/joint-press-communique-of-the-11th-eu-
china-summit-23664/. 
113 “G8 Summit 2009 - official website - G8 Agriculture Ministers’ Meeting”, cit 02. máj 2017, 
http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-
1199882116809_MinisterialeAgricoltura.htm. 
114 “G8 Summit 2009 - official website - G8 Environment Ministers’ Meeting”, cit 02. máj 2017, 
http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-
1199882116809_MinisterialeAmbiente.htm. 
115 “G8 Summit 2009 - official website - G8 Energy Ministers’ Meeting”, cit 02. máj 2017, 
http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-
1199882116809_MinisterialeEnergia.htm. 
116 “G8 Summit 2009 - official website - G8 Environment Ministers’ Meeting”; (www.dw.com), “G8-
Plus environment meeting ends with biodiversity pact | DW Environment | DW.COM | 24.04.2009”. 
117 “G8 Summit 2009 - official website - G8 Labour Ministers’ Meeting - G8 Social Summit”, cit 02. máj 
2017, http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-
1199882116809_MinisterialeLavoro.htm. 
118 “G8 Summit 2009 - official website - G8 Justice and Home Affairs Ministers’ Meeting”, cit 02. máj 
2017, http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-
1199882116809_MinisterialeGiustizia.htm. 
119 “G8 Summit 2009 - official website - G8 Development Ministers’ Meeting”, cit 02. máj 2017, 
http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-
1199882116809_MinisterialeSviluppo.htm. 
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veci120 ani ministrov financií G7 a G8121. Klimatické zmeny boli ale dôležitou témou pre 

summit hláv štátov a vlády G8 v júli 2009.122 

 Dôležitých bolo aj päť stretnutí Fóra významných ekonomík pre energetiku 

a klímu. Táto platforma vznikla na impulz novozvoleného prezidenta Obamu s cieľom 

pripraviť podklady pre COP15 a zvýšiť tak možnosť dohody. EÚ v tejto platforme 

reprezentovali zástupca EÚ ako takej, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Spojené 

kráľovstvo. Dánsko bolo taktiež prizvané ako organizátor COP15. Fórum významných 

ekonomík sa v príprave na COP15 zišlo raz aj na najvyššej úrovni. Toto stretnutie sa 

prekrylo so stretnutím G8 v talianskej L’Aquille.123 

Ako pri každej medzinárodnej otázke, vzťah s USA bol pre dosiahnutie funkčnej 

dohody kľúčový. V tomto smere nastal zdanlivo pozitívny vývoj. V januári 2009 totiž 

v úrade prezidenta nahradil klimatického skeptika Georgea W. Busha Barack Obama, 

ktorý mal výrazne odlišné vnímanie klimatickej krízy a teda jeho zvolením sa výrazne 

zlepšili šance pre uzatvorenie dohody. Pozitívnym znakom bolo napríklad zriadenie 

spomenutého Fóra významných ekonomík pre energetiku a klímu. Predstavitelia EÚ 

a členských štátov sa prirodzene snažili komunikovať s novým prezidentom o klimatickej 

otázke. Asi najvýraznejšími krokmi bolo, že Gordonovi Brownovi sa podarilo presvedčiť 

prezidenta Obamu, aby sa osobne zúčastnil COP15 a že nemecká kancelárka Angela 

Merkel využila jedinečnú príležitosť svojho prejavu pre obe komory amerického 

Kongresu na to, aby spomenula aj klimatickú otázku a nutnosť dohody v Kodani.124 

Aj napriek rétorickej a názorovej zmene zo strany americkej administratívy ale 

dlho nedochádzalo ku konkrétnym sľubom potrebným pre základ rokovaní o klíme. 

Predstavitelia EÚ sa síce snažili od Obamu získať konkrétnejšie záväzky v klimatickej 

                                                        
120 “G8 Summit 2009 - official website - G8 Foreign Ministers’ Meeting”, cit 02. máj 2017, 
http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-
1199882116809_MinisterialeEsteri.htm. 
121 “G8 Summit 2009 - official website - G7 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting”, 
cit 02. máj 2017, http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-
1199882116809_MinisterialeFinanzeG7.htm; “G8 Summit 2009 - official website - G8 Finance 
Ministers’ Meeting”, cit 02. máj 2017, http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-
G8_Layout_locale-1199882116809_MinisterialeFinanzeG8.htm. 
122 “G8 Summit 2009 - official website - Summit Documents”, cit 02. máj 2017, 
http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Summit/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Atti.htm. 
123 “Major Economies Forum on Energy and Climate”, cit 29. apríl 2017, https://2009-
2017.state.gov/e/oes/climate/mem/index.htm. 
124 Anthony Seldon a Guy Lodge, Brown at 10, pbk. ed. 2011 (London: Biteback Publishing, 2011), 357 – 
360; SPIEGEL ONLINE Germany Hamburg, “Angela Merkel’s Speech: ‘We Have No Time to Lose’ - 
SPIEGEL ONLINE - International”, SPIEGEL ONLINE, cit 30. apríl 2017, 
http://www.spiegel.de/international/europe/angela-merkel-s-speech-we-have-no-time-to-lose-a-
659196.html. 
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politike, ten ale pred konferenciou v Kodani nezískal dostatočnú podporu Kongresu na 

to, aby dokázal prijať jasné vnútorné opatrenia na znižovanie emisií. Za USA ale tesne 

pred začiatkom COP15 sľúbil 17% zníženie emisií do roku 2020 oproti roku 2005.125 

Úspechom európskej diplomacie teda ostalo aspoň to, že Obama súhlasil s účasťou na 

konferencií.126 

Druhou mocnosťou, ktorá je kľúčová pre zmysluplnú klimatickú dohodu bola 

Čína. Na Čínu a jej klimatickú politiku sa sústredili nielen USA127 ale aj EÚ. V tomto 

období bol medzi EÚ a Čínou diskutovaný dôležitý obchodný projekt pre nízkoemisné 

spaľovanie uhlia a ukladanie a skladovanie emisií uhlíka. Tento projekt bol aj jednou 

z hlavných tém Summitu Číny a EÚ v Prahe v máji 2009.128  

V období príprav na konferenciu v Kodani sa pomaly začala meniť aj čínska 

pozícia voči klimatickým zmenám. Čína v roku 2009 totiž vydala prvú rezolúciu ku 

klimatickým zmenám a začala vydávať signály, že je pripravená znižovať uhlíkovú 

intenzitu svojho priemyslu. Čo ale Čína odmietala bol medzinárodný dohľad nad 

záväzkami rozvojových krajín.129 Okrem toho tesne pred konferenciou ukončilo 

Nemecko program rozvojovej pomoci pre Čínu a Indiu, z dôvodu ich dostatočného rastu, 

čo určite situácií pred konferenciou nepomohlo.130 

Z hľadiska politickej situácie v kľúčových krajinách ale vyzeral stav pred 

konferenciou v Kodani priaznivo. Čína, India, USA, Japonsko aj Austrália mali vlády, 

ktoré neodmietali skutočnosť klimatických zmien a boli ochotné dospieť k dohode.131 

                                                        
125 John M. Broder, “Obama to Go to Copenhagen With Emissions Target”, The New York Times, 25. 
november 2009, http://www.nytimes.com/2009/11/26/us/politics/26climate.html. 
126 John Vidal a David Adam, “Barack Obama to Attend Copenhagen Climate Summit”, The Guardian, 
25. november 2009, sek. Environment, https://www.theguardian.com/environment/2009/nov/25/barack-
obama-copenhagen. 
127 Suzanne Goldenberg a US environment correspondent, “China and US Held Secret Talks on Climate 
Change Deal”, The Guardian, 18. máj 2009, sek. World news, 
https://www.theguardian.com/world/2009/may/18/secret-us-china-emissions-talks; Deutsche Welle 
(www.dw.com), “China and US give Copenhagen climate talks a morale boost | World | DW.COM | 
26.11.2009”, DW.COM, cit 28. apríl 2017, http://www.dw.com/en/china-and-us-give-copenhagen-
climate-talks-a-morale-boost/a-4930667. 
128 “EU-China Summit in Prague - facing global challenges together - Trade - European Commission”, cit 
30. apríl 2017, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=119; “EU2009.cz - Joint Press 
Communique of the 11th EU-China Summit”. 
129 Houser, “Copenhagen, the Accord, and the Way Forward”, 3–7. 
130 Deutsche Welle (www.dw.com), “Germany Puts an End to Aid to China &amp; India | Asia | 
DW.COM | 30.10.2009”, DW.COM, cit 28. apríl 2017, http://www.dw.com/en/germany-puts-an-end-to-
aid-to-china-amp-india/a-5214109. 
131 Houser, “Copenhagen, the Accord, and the Way Forward”, 1–3. 
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I napriek tomu ale možnosť dohody v Kodani nevyzerala sľubne a samotný generálny 

sekretár OSN vyzval štáty k vyššej aktivite.132 

Pre obdobie príprav konferencie ale ostáva jeden významný úspech európskej 

diplomacie. Tým úspechom je presvedčenie väčšiny signatárov UNFCCC, aby bol na 

COP15 zriadený aj segment na najvyššej úrovni. S nápadom pôvodne prišiel britský 

premiér Gordon Brown, ktorý veril tomu, že posunutie kodanskej klimatickej konferencie 

na najvyššiu úroveň by mohlo zaručiť dohodu.133 Pozvánky pre hlavy štátov alebo 

predsedov vlád boli odoslané dánskym premiérom Rasmussenom v novembri a prijalo 

ich nakoniec okolo 130 hlavných predstaviteľov signatárskych štátov UNFCCC.134 

3.2.2 Pozícia EÚ a záverečný dokument 

EÚ mala samozrejme od konferencie aj iné očakávania, ako len to, že sa jej 

zúčastnia hlavy štátov a vlád ostatných krajín. Pozícia EÚ sa vyvíjala predovšetkým na 

základe domácej situácie, čo sa výrazne odrazilo pri tvorení pozície.  

Ako už bolo napísané vyššie, EÚ sa pred konferenciou v Poznani nedohodla na 

jednotnej pozícií, ale v priebehu konferencie navrhla, že zníži vlastné emisie o 80 – 95 % 

do roku 2050, ak sa k podobným cieľom zaviažu aj ďalšie industrializované krajiny.  

Jeden z prvých návrhov pre pozíciu Únie na COP15 bol vytvorený v januári 2009. 

V komunikácií Európskej komisie bol zdôraznený dlhodobý globálny plán udržať 

oteplenie pod 2°C oproti predindustriálnou hladinou a boli označené postupné hranice na 

dosiahnutie tohoto cieľa. Komisia vyzdvihla, že EÚ ako taká sa v decembri 2008 dohodla 

na znížení vlastných emisií o 20 % oproti roku 1990 do roku 2020. Komisia zároveň 

navrhla cieľ pre zníženie emisií rozvinutých krajín o 30 % do roku 2020. V prípade 

                                                        
132 David Gow a Ian Traynor, “EU ‘Jeopardising’ Fight against Climate Change”, The Guardian, 20. 
marec 2009, sek. Environment, https://www.theguardian.com/environment/2009/mar/20/eu-climate-
developing-nations-fundings; Suzanne Goldenberg a US environment correspondent, “Frustrated UN 
Chief Ban Ki-Moon Says World Leaders Must Act on Climate”, The Guardian, 15. september 2009, sek. 
Environment, https://www.theguardian.com/environment/2009/sep/15/un-chief-speech-on-climate-
change; John Vidal, “Bangkok Climate Talks End in Recrimination”, The Guardian, 09. október 2009, 
sek. Environment, https://www.theguardian.com/environment/2009/oct/09/bangkok-climate-talks-end; 
John Vidal Allegra Stratton in London a Suzanne Goldenberg in Washington, “No Global Climate 
Change Treaty Likely for up to a Year, Negotiators Admit”, The Guardian, 05. november 2009, sek. 
Environment, https://www.theguardian.com/environment/2009/nov/05/copenhagen-climate-change-
treaty-delay. 
133 Patrick Wintour a political editor, “Gordon Brown Urges World Leaders to Attend Copenhagen 
Climate Change Talks”, The Guardian, 20. september 2009, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/environment/2009/sep/20/gordon-brown-copenhagen-climate-change. 
134 Press Association, “Gordon Brown to Attend Copenhagen Climate Change Conference”, The 
Guardian, 12. november 2009, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/environment/2009/nov/12/gordon-brown-attend-copenhagen; “Secretary-
General’s remarks at UNFCCC COP15 High Level Segment | United Nations Secretary-General”, cit 02. 
máj 2017, https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2009-12-15/secretary-generals-remarks-unfccc-
cop15-high-level-segment. 
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medzinárodnej dohody by EÚ následne zvýšila vlastné vnútorné ciele na zníženie emisií 

o 30 % do roku 2020. Rok 2020 bol zároveň označený aj za rok, kedy by mali globálne 

emisie dosiahnuť vrchol. Komisia ďalej určila cieľ pre rok 2050 a teda zníženie svetových 

emisií o 50 % do roku 2050, z čoho zníženie zo strany rozvinutých krajín má byť 80 – 95 

%.135 

Komisia ďalej navrhla, že očakáva plány na zníženie emisií od všetkých krajín 

OECD, členských štátov EÚ, kandidátskych krajín do EÚ a potenciálnych kandidátov 

a od všetkých štátov zaradených do kategórie Annex I pod Kyótskym protokolom. Ďalej 

navrhla aj vytvorenie systému pre obchodovanie s emisnými povolenkami podľa modelu 

fungujúceho v EÚ pre všetky krajiny OECD do roku 2015.136 

 Ďalej Komisia stanovila aj očakávania od rozvojových krajín. Hlavná aktivita 

znižovania emisií mala síce byť na rozvinutých krajinách, avšak aj od rozvojových krajín 

sa majú očakávať aktivity. Podľa Komisie konkrétne ide o zníženie rastu emisií o 15 – 30 

% do roku 2020, zastavenie deforestácie do roku 2030 a vytvorenie stratégií pre 

nízkouhlíkový rozvoj do roku 2011 (s výnimkou najmenej rozvinutých krajín). Aktivity 

týchto štátov majú byť potom monitorované cez UNFCCC.137 

Pokiaľ ide o financovanie, návrh Komisie nepredložil konkrétne čísla, ku ktorým 

by sa mala EÚ a členské štáty zaviazať. Návrh cituje len odhady rôznych inštitúcií na 

investície do klimatickej politiky.138 

Medzi ďalšie očakávania od kodanskej dohody patrili aj vytvorenie mechanizmu 

pre dlhodobé politiky, reforma mechanizmov Kyótskeho protokolu a zníženie emisií 

z letectva a námornej dopravy.139 

Členské štáty počas obdobia do COP15 opakovali prevažne tie isté požiadavky 

s menšími obmenami. Na Fóre významných ekonomík zástupcovia Francúzska 

a Nemecka žiadali 40% zníženie emisií pre rozvinuté krajiny a 25 – 40% spomalenie 

zvyšovania emisií pre rozvojové krajiny.140 V júli 2009 Francúzsko s Veľkou Britániou 

opakovali požiadavku zníženia emisií rozvinutých štátov o 80 % do roku 2050, zatiaľ čo 

                                                        
135 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a comprehensive climate 
change agreement in Copenhagen”, 1–3, cit 30. apríl 2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-
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136 Ibid., 5, 11. 
137 Ibid., 6. 
138 Ibid., 7. 
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25.05.2009”. 
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Angela Merkel opakovala cieľ udržania oteplenia v hladine 2°C a zastavenie globálneho 

rastu emisií do roku 2020.141 

Problém bol ale v dohode ohľadom poskytnutia financií na klimatickú politiku 

rozvojovým krajinám. Vo februári 2009 Svetová banka informovala o tom, že bohaté 

krajiny neposkytujú klimatickú pomoc, ku ktorej sa zaviazali a že fondy Svetovej banky 

obdŕžali len približne 10 % zo sumy, ku ktorej sa industrializované krajiny zaviazali.142 

Okrem toho boli roky 2008 – 2009 roky recesie a dohoda o poskytnutí financií pre tretie 

krajiny teda bola o to zložitejšia. V marci sa Rada ministrov pre životné prostredie 

nedohodla na sume, ktorú by bola EÚ schopná poskytnúť a nemecký minister Gabriel sa 

vyjadril, že na presnom čísle sa dohodnú v Kodani.143 V júni 2009 bol Veľkou Britániou 

navrhnutý klimatický fond, ktorý by do roku 2020 každoročne vyzbieral 100 miliárd 

amerických dolárov.144 Prvý krát, čo EÚ formálne podporila tento plán a určila objem 

fondu pre pomoc rozvojovým krajinám v klimatickej politike bolo v septembri 2009. 

Zároveň Komisár pre životné prostredie povedal, že príspevok EÚ do tohoto fondu by 

mal byť medzi 2 – 15 miliárd eur a trhy s emisiami by do financovania rozvojových krajín 

mohli prispieť približne 38 miliárd eur ročne.145 V závere konferencie COP15 návrh na 

zriadenie fondu o objeme 100 miliárd dolárov ročne do roku 2020 podporili aj Spojené 

štáty.146 

Konečný dokument Európskej rady, ktorý predložil pozíciu EÚ pre konferenciu 

sa nakoniec veľmi nelíšil od návrhu Komisie z januára 2009. Základom klimatického 

režimu malo podľa EÚ byť udržanie oteplenia v hladine do 2°C. Aby bol tento cieľ 

dosiahnutý bolo podľa Európskej rady potrebné dosiahnuť vrchol emisií do roku 2020, 

znížiť emisie o 50 % do roku 2050 oproti roku 1990. Z toho bohaté krajiny sa mali 

                                                        
141 Deutsche Welle (www.dw.com), “Europeans seek quick G8 pledge to reduce greenhouse emissions | 
DW Environment | DW.COM | 07.07.2009”, DW.COM, cit 28. apríl 2017, 
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142 John Vidal a environment editor, “Rich Nations Failing to Meet Climate Aid Pledges”, The Guardian, 
20. február 2009, sek. Environment, https://www.theguardian.com/environment/2009/feb/20/climate-
funds-developing-nations. 
143 Deutsche Welle (www.dw.com), “EU Neglects Climate Aid Pledge for Developing Countries | Europe 
| DW.COM | 03.03.2009”, DW.COM, cit 28. apríl 2017, http://www.dw.com/en/eu-neglects-climate-aid-
pledge-for-developing-countries/a-4069857. 
144 “UK proposes $100bn global climate fund”, EURACTIV.com, 29. jún 2009, 
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Guardian, 10. september 2009, sek. Environment, 
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146 Suzanne Goldenberg, “US Bids to Break Copenhagen Deadlock with Support for $100bn Climate 
Fund”, The Guardian, 17. december 2009, sek. Environment, 
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zaviazať k zníženiu emisií o 25 – 40 % do roku 2020 oproti roku 1990 a o 80 – 95 % do 

roku 2050 oproti roku 1990. Rozvojové krajiny mali znížiť rast svojich emisií o 15 – 30 

% do roku 2020. Ďalej Európska rada navrhla zníženie emisií z letectva o 20 % oproti 

roku 2005 a o 10 % v lodnej doprave oproti roku 2005. Taktiež potvrdili návrh na 

vytvorenie trhu s emisnými povolenkami pre celé OECD do roku 2015. Navrhli ale 

zároveň aj rozšírenie na bohatšie krajiny z rozvojového sveta do roku 2020. Za EÚ ako 

takú potvrdili cieľ 20% zníženia emisií do roku 2020 a potvrdili plán zníženia emisií o 30 

% v prípade, že sa aj ostatné štáty zaviažu k znižovaniu emisií. Zásadná vec, ktorá ale 

v dokumente chýbala boli konkrétne plány pre financovanie a pomoc tretím krajinám.147  

Záverečný text dohody z Kodane nakoniec obsahoval len minimum očakávaní 

EÚ. Konferencia ako taká mala búrlivý priebeh; tesne pred konferenciou unikli e-maily 

klimatických vedcov, z čoho sa stala kontroverzia „climategate“, v priebehu konferencie 

unikol pripravovaný text dánskeho predsedníctva, ktorý nahneval rozvojové krajiny a pár 

dní pred koncom rokovaní z rokovania odišli niektoré z chudobnejších krajín.148 Po 

poslednom incidente sa britský premiér Gordon Brown rozhodol pricestovať na 

konferenciu o dva dni skôr než pôvodne plánoval, aby sa pokúsil sprostredkovať dohodu 

medzi štátmi.149 

Brown zároveň zohral aj dôležitú úlohu pri rozhodovaní o poskytnutí financií na 

klimatickú politiku pre rozvojové krajiny. Počas roku 2009 pravidelne upozorňoval na 

finančnú stránku dohody a ako jeden z prvých začal presadzovať čiastku 100 miliárd 

dolárov do roku 2020.150 V priebehu samotnej konferencie potom zatlačil na ostatných 

predstaviteľov členských štátov EÚ, aby zvýšili svoje príspevky na financovanie 

klimatickej politiky.151 
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Avšak ani zlepšenie ponuky pre financovanie zo strany EÚ, ani Brownova 

diplomatická iniciatíva nezaručila vytvorenie dohody. Samotná dohoda bola totiž 

vytvorená až na samotnom konci konferencie po príchode prezidenta Obamu medzi 

predstaviteľmi Spojených štátov, Číny, Indie, Brazílie a Juhoafrickej republiky.152 

Finálny dokument je teda veľmi krátky a nezahŕňa množstvo z požiadaviek EÚ. 

Kodanská dohoda vyjadrila dlhodobý plán toho, aby oteplenie ostalo pod hladinou 

do 2°C, čo malo byť dosiahnuté znižovaním emisií a dosiahnutím vrcholu emisií v čo 

najkratšom čase. Krajiny radené do Annex I pod Kyótskym protokol mali predložiť svoje 

ciele pre rok 2020 sekretariátu UNFCCC do 31. januára 2010. Iné ako krajiny radené do 

Annex I mali za úlohu taktiež prijať ciele pre zmierňovanie oteplenia a tieto ich politiky 

mali byť monitorované. Dohoda ďalej spomenula financovanie. Pre roky 2010 – 2012 

malo byť vyhradených 30 miliárd dolárov a ďalej 100 miliárd dolárov ročne do roku 

2020. Pre riadenie financovania klimatických projektov v rozvojových krajinách bol 

Kodanskou dohodou zriadený Zelený klimatický fond (Green Climate Fund, GCF), 

ktorého úlohou je získať financovanie z verejných aj súkromných financií pre projekty 

a politiky spojené so zmierňovaním oteplenia, adaptáciou, budovanie kapacít a vývoj 

a transfer technológií. Financované majú byť aj projekty spojené so zastavením 

deforestácie, vrátanie REDD+. Hodnotenie dohody malo byť ďalej vyhotovené do roku 

2015 a malo sa zamerať aj na prehodnotenie dlhodobého cieľa pre udržanie oteplenia 

z 2°C na 1,5°C.153  

 Tento stav dohody samozrejme nebol ideálny. Dohoda nebola formálne prijatá, 

signatári UNFCCC ale boli vyzvaní k tomu, aby ju prijali na COP16 v Cancúne. Ďalej 

bola dohoda veľmi nejasná a neobsahovala presné referencie k tomu, o aký podiel je 

potrebné znížiť emisie k roku 2020 a 2050, alebo ku ktorému roku mali dosiahnuť svoj 

vrchol. Ďalej aj po COP15 pokračovali nezhody o tom, aká by mala byť právna norma 

Kodanskej dohody. USA, Austrália, Japonsko, Kanada a Rusko tlačili na to, aby bola 

dohoda legálne záväzná pre všetky strany, Čína na druhej strane tlačila na to, aby bola 

dohoda záväzná len pre rozvinuté krajiny.154 I napriek týmto nezhodám ale bolo nakoniec 

                                                        
152 John M. Broder, “Many Goals Remain Unmet in 5 Nations’ Climate Deal”, The New York Times, 18. 
december 2009, http://www.nytimes.com/2009/12/19/science/earth/19climate.html. 
153 UNFCCC. Conference of the Parties (COP), “Report of the Conference of the Parties on its fifteenth 
session, held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009”, 2009, 5 – 7. 
154 Houser, “Copenhagen, the Accord, and the Way Forward”, 14. 
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sekretariátu UNFCCC doručených niekoľko záväzkov pre znižovanie emisií. Záväzky sa 

samozrejme líšili štát od štátu, ale boli významným krokom v klimatickej politike.155 

Dôležitým výsledkom konferencie ale bola dohoda o financovaní pre klimatické 

politiky a zriadenie Zeleného klimatického fondu. Pred samotnou konferenciou v Kodani 

na dôležitosť financovania upozorňovali predovšetkým Brown a Sarkozy a teda jeho 

zriadenie možno čiastočne pokladať za ich úspech.156 GCF bol formálne zriadený od roku 

2010 v Cancúne a je jedným z nástrojov, kam členské štáty EÚ výrazne prispievajú. Fond 

má za úlohu vyzbierať 100 miliárd dolárov ročne vo financiách pre klimatické aktivity 

a projekty v rozvojových krajinách do roku 2020 z rôznych zdrojov, projekty začal fond 

podporovať od roku 2015.157 Čo sa týka súčasných príspevkov do GCF, EÚ prispieva 

individuálne cez členské štáty, ktorých príspevky sú každoročne okolo 4 miliárd dolárov, 

teda približne 40 % celkového súčasného rozpočtu fondu. Pre „leadership“ EÚ je dôležitá 

na jednej strane výška príspevkov, ale aj ich predvídateľnosť, ktorá je v tomto prípade na 

dobrej úrovni, pretože štáty svoje príspevky neodkladajú na neskoršie termíny.158 

Celkovo sa asi práve vďaka GCF príspevky EÚ na klímu od roku 2009 vo svete výrazne 

zvýšili159 a poskytovaním týchto nemalých čiastok dávajú vybrané členské štáty jasný 

signál podpory pre klimatickú politiku vo svete. GCF samozrejme nie je bezchybným 

nástrojom, ale ochota členských štátov podporovať ho aj napriek absencií ďalších silných 

darcov ukazuje na odhodlanie a motiváciu pre tvorbu silnej globálnej klimatickej politiky. 

Vývoj pozície EÚ a jej porovnanie s výsledným dokumentom je pre prehľadnosť 

popísaný v tabuľke 4. 

 

                                                        
155 Ibid., 11. 
156 Press Association, “Brown Proposes Global Fund to Kick-Start Copenhagen Climate Change 
Process”, The Guardian, 27. november 2009, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/politics/2009/nov/27/brown-global-fund-copenhagen-commonwealth. 
157 Szymon Mikolajczyk, “Green Climate Fund and the Paris Agreement”, Climate Focus, 2016, 2, 
http://www.climatefocus.com/sites/default/files/GCF%20and%20Paris%20Brief%202016.new_.pdf. 
158 Climate Action - European Commission, “International Climate Finance”, Text, Climate Action - 
European Commission, (23. november 2016), 
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en; unfccc.com, “Green Climate 
FundGovernments Requested to Accelerate Signing of Contributions”, UNFCCC, cit 30. marec 2017, 
http://newsroom.unfccc.int/financial-flows/governments-requested-to-accelerate-signing-of-
contributions-to-green-climate-fund/; “Resources mobilized”, Green Climate Fund, cit 30. marec 2017, 
http://www.greenclimate.fund/partners/contributors/resources-mobilized. 
159 “EU Aid Explorer - Development Atlas - European Commission”. 
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Inštitúcia Dlhodobý cieľ Cieľ pre rok 2020 Cieľ pre rok 2050 Očakávania pre rozvinuté 

krajiny 
Očakávania pre 
rozvojové krajiny 

Iné Financovanie 

Európska 
komisia, 
január 
2009160 

Udržanie 
oteplenia 
v hranici do 2°C 

Zníženie emisií 
rozvinutých krajín o 30 
% do roku 2020 
(EÚ o 30 % do roku 
2020 v prípade 
dohody)  
Vrchol emisií v roku 
2020 

Zníženie svetových 
emisií o 50 % do 
roku 2050 
Zníženie emisií 
o 80 – 95 % do 
roku 2050 pre 
rozvinuté krajiny 

Záväzky pre zníženie emisií 
od všetkých členov OECD, 
členských štátov 
a kandidátskych krajín 
Vytvorenie ETS systému pre 
celé OECD do roku 2015 

Zníženie rastu emisií 
o 15 – 30 % do roku 
2020 
Stratégie pre 
nízkouhlíkový rozvoj 
do roku 2011 

Zníženie 
emisií 
z letectva 
a námornej 
dopravy 

– 

Európska 
rada161 

Udržanie 
oteplenia 
v hranici do 2°C 

Zníženie emisií 
rozvinutých krajín o 25 
– 40 % do roku 2020 
(EÚ o 30 % do roku 
2020 v prípade 
dohody)  
Vrchol emisií v roku 
2020 

Zníženie svetových 
emisií o 50 % do 
roku 2050 
Zníženie emisií 
o 80 – 95 % do 
roku 2050 pre 
rozvinuté krajiny 

Vytvorenie ETS systému pre 
celé OECD do roku 2015 
s rozšírením na ďalšie štáty 
do roku 2020 

Zníženie rastu emisií 
o 15 – 30 % do roku 
2020 
 

Zníženie 
emisií 
z letectva o 20 
% a z lodnej 
dopravy o 10 
% (oproti roku 
2005) do roku 
2020 

– 

Kodanská 
dohoda162 

Udržanie 
oteplenia 
v hranici do 2°C 
a dosiahnutie 
vrcholu emisií 
v čo najkrajšom 
čase 

– – Doručenie plánu pre 
zníženie emisií sekretariátu 
UNFCCC do 31. 1. 2010 

Vytvorenie plánov pre 
znižovanie emisií 

– 30 miliárd 
dolárov pre roky 
2010 – 2012, 
zhromaždenie 100 
miliárd dolárov 
ročne do roku 
2020 
Vytvorenie GCF 

Tabuľka 4 

                                                        
160 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a 
comprehensive climate change agreement in Copenhagen”. 
161 European Council, “Council Conclusions on EU position for the Copenhagen Climate Conference (7-18 December 2009)”. 
162 UNFCCC. Conference of the Parties (COP), “Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009”. 
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3.2.3 Dôležité projekty z obdobia COP15 

Dôležitou súčasťou demonštrácie „leadershipu“ je samozrejme politický kapitál 

danej krajiny alebo bloku, ale zároveň aj ukážka skutočného odhodlania, ktoré sa 

demonštruje napríklad aj v podpore rôznych projektov, ktoré súvisia s relevantnou témou. 

EÚ a jej členské štáty podporujú obrovské množstvo projektov s motiváciou podpory 

udržateľného rozvoja. Práca sa ale bude sústrediť predovšetkým na veľké projekty, kde 

bola debata o projekte vedená v tom istom čase, ako vrcholili prípravy na klimatickú 

konferenciu. 

Prvým takým projektom je v období príprav COP15 určite Desertec. Išlo o veľký 

energetický projekt, ktorý mal za úlohu podporiť výrobu obnoviteľnej energie v regióne 

severnej Afriky a blízkeho východu. Celý projekt bol spojený s iniciatívou Únie pre 

Stredomorie (UfM), ktorá bola spustená v roku 2008. Podobné plány existovali od 90tych 

rokov 20. storočia, ale až projekt Desertec sa zdal byť najbližšie realizácií. Projekt mal 

pre štáty severnej Afriky a blízkeho východu kombinovať plány pre rozvoj, 

dekarbonizáciu a zlepšenie energetickej bezpečnosti a zároveň by podporil rast ich 

ekonomiky, pretože by vyrobenú energiu predávali do EÚ. Pre EÚ by bol projekt taktiež 

výhodný z hľadiska energetickej bezpečnosti a dekarbonizácie. 163 Celková cena projektu 

sa odhadovala na približne 400 miliárd eur do roku 2050 a jeho spustenie bolo oznámené 

v júli 2009. Na projekte sa mali podieľať jedny z najvýznamnejších európskych firiem, 

ako napríklad RWE, E.ON alebo Siemens.164 Pred konferenciou v Kodani teda všetko 

napovedalo tomu, že EÚ a jej súkromné firmy majú plány na spustenie veľkého 

energetického projektu, ktorý mal napomôcť ako hospodárskej situácií rozvojových 

krajín, tak ich udržateľnému rozvoju a dekarbonizácií Európy. Nanešťastie bol ale projekt 

zložitejší než sa zdalo a zmenili sa priority súkromných spoločností a tak bolo v roku 

2013 oznámené ukončenie iniciatívy Desertecu.165 Neukončil sa ale projekt solárnej 

elektrárne v marockom Ourzazate, ktorá je v súčasnosti najväčšou solárnou elektrárňou 

na svete a zároveň aj najväčšou investíciou zo strany EÚ v regióne. Z rozpočtu projektu 

                                                        
163 Delf Rothe, “Energy for the masses? Exploring the political logics behind the Desertec vision”, 
Journal of International Relations and Development 19, č. 3 (26. júl 2016): 1 – 9, 
doi:10.1057/jird.2014.17; Steffen Erdle, The DESERTEC Initiative : Powering the Development 
Perspectives of Southern Mediterranean Countries? (DIE - Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 
2010), 1 – 6, http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/3328/. 
164 Deutsche Welle (www.dw.com), “European firms launch huge African solar power project | Europe | 
DW.COM | 13.07.2009”, DW.COM, cit 28. apríl 2017, http://www.dw.com/en/european-firms-launch-
huge-african-solar-power-project/a-4475188. 
165 “Desertec abandons Sahara solar power export dream”, EURACTIV.com, 31. máj 2013, 
http://www.euractiv.com/section/trade-society/news/desertec-abandons-sahara-solar-power-export-
dream/. 
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800 miliónov eur bol príspevok od EIB, Francúzskej rozvojovej agentúry a nemeckej 

KfW Entwicklungsbank 300 miliónov eur.166 

Druhým významným projektom, ktorý vznikal v tomto období bol energetický 

projekt s Čínou zameraný na zachytanie a ukladanie emisií uhlíka (CCS) a bol taktiež 

nazvaným projektom nízko emisného uhlia. Spolupráca medzi EÚ a Čínou v klimatickej 

otázke začala v roku 2005 oznámením Partnerstva Číny a EÚ pre klimatické zmeny na 

summite EÚ a Číny. Na základe tohoto partnerstva vznikla v roku 2007 aj britsko-čínska 

iniciatívy v oblasti CCS. Vznikli teda dva čínsko-európske projekty pre CCS, jeden medzi 

Európskou komisiou a čínskymi partnermi a druhý medzi Spojeným kráľovstvom 

a čínskymi partnermi. Oba projekty boli zamerané prevažne na výskum a vývoj tejto 

technológie.167 V roku 2009 bolo dohodnuté, že projekt bude pokračovať druhou fázou, 

v ktorej bude vybudovaná modelové CCS jednotka v Číne.168 Od roku 2009 ale žiaľ 

o projekte nie sú dostupné konkrétnejšie informácie. Projekt bol ale spomenutý 

v Spoločnom vyhlásení Číny a EÚ ku klimatickým zmenám v roku 2015.169 V Číne sú 

ale momentálne budované viaceré CCS jednotky a minimálne jedna je konzultovaná aj 

s partnermi zo Spojeného kráľovstva.170 Nedostatok informácií o projekte ale neznamená 

koniec spolupráce medzi EÚ a Čínou. Spolupráca v klimatickej oblasti stále prebieha 

a Čína s EÚ plánujú nové projekty.171 

 
 
 
 
 

 

                                                        
166 Arthur Neslen, “Morocco to Switch on First Phase of World’s Largest Solar Plant”, The Guardian, 04. 
február 2016, sek. Environment, https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/04/morocco-to-
switch-on-first-phase-of-worlds-largest-solar-plant; “Ouarzazate Solar Power Plant - Phase I - 
International Cooperation and Development - European Commission”, International Cooperation and 
Development, cit 01. máj 2017, /europeaid/blending/ouarzazate-solar-power-plant-phase-i_en. 
167 “China-UK Near Zero Emission Coal (NZEC) Initiative: Summary Report”, 2009, 3 – 4, 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/0028/china_uk_summary_en.pdf; Climate Action - 
European Commission, “China-EU Near Zero Emission Coal”, Text, Climate Action - European 
Commission, (23. november 2016), https://ec.europa.eu/clima/dossiers/nzec_en. 
168 Climate Action - European Commission, “China-EU Near Zero Emission Coal”. 
169 “EU-China joint statement on climate change - Consilium”, cit 04. máj 2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/29-eu-china-climate-statement/. 
170 “China Resources Power (Haifeng) Integrated Carbon Capture and Sequestration Demonstration 
Project | Global Carbon Capture and Storage Institute”, cit 01. máj 2017, 
http://www.globalccsinstitute.com/projects/china-resources-power-haifeng-integrated-carbon-capture-
and-sequestration-demonstration-project. 
171 International Center for Climate Governance Isl et al., “European Union and China signed a joint 
pledge on climate change”, Climate Policy Observer, 30. jún 2015, http://climateobserver.org/european-
union-and-china-signed-a-joint-pledge-on-climate-change/. 
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3.3 COP21 v Paríži 

3.3.1 Situácia a diplomatická iniciatíva pred COP21 

Výsledky konferencie v Kodani mali zo strany predstaviteľov EÚ okamžitú 

reakciu. Najmiernejšiu reakciu na výsledky konferencie mal Gordon Brown.172 Ostatní 

boli značne kritickejší voči výsledkom konferencie.173 Postupne sa ale neúspech Kodane, 

podľa Sebastiana Oberthüra, premenil na konštruktívnu kritiku a nakoniec dopomohol 

EÚ uvedomiť si, že bolo nutné zmeniť taktiku klimatickej politiky a ako výsledok 

dokázala EÚ predstavovať v Cancune v roku 2010 oveľa lepší model „leadershipu“. 

Oberthür identifikoval niekoľko dôvodov, prečo EÚ dokázala byť v Cancune 

lepším „leaderom“. Prvým dôvodom bol kompromis nad formou budúcej klimatickej 

dohody. Zatiaľ čo pred konferenciou v Kodani sa rozvojové krajiny obávali toho, že EÚ 

by chcela zabudnúť na záväzky pod Kyótskym protokolom, v Cancune už EÚ zaujala 

pozíciu kompromisu a nevylúčila možnosť predĺženia platnosti záväzkov pod Kyótskym 

protokolom. Druhým dôvodom prečo sa podľa Oberthüra „leadership“ EÚ v Cancune 

zlepšil bola iniciatíva Cartagenského dialógu. V tejto iniciatíve bolo združených 28 

štátov, ktoré sa chceli usilovať o progresívnejší postup v tvorbe klimatickej politiky. EÚ 

bola reprezentovaná Francúzskom, Nemeckom, Holandskom, Španielskom, Veľkou 

Britániou a Európskou komisiou. Podľa Oberthüra by malo byť presne takéto formovanie 

koalícií hlavnou stratégiou európskeho „leadershipu“.174 Cancun ako taký nepriniesol 

nové politiky, len budoval a bližšie vysvetľoval dohodu z Kodane.175 

Výraznú zmenu v rokovaniach zaznamenala konferencia v Durbane v roku 2011. 

Z rokovaní vzišli predovšetkým dva významné závery. Prvým bola dohoda na časovom 

horizonte, v ktorom sa mala vytvoriť nová záväzná dohoda pre klímu do roku 2015, platná 

od roku 2020. Druhým bola dohoda o rozšírení Kyótskeho protokolu na druhé obdobie 

záväzkov. O presnom rozšírení Kyótskeho protokolu mala rozhodnúť konferencia v roku 

2012. Podľa autorov bol tento výsledok dosiahnutý zásluhou EÚ a jej schopnosťou získať 

si podporu najmenej rozvinutých krajín, Aliancie ostrovných štátov, štátov Južnej 

                                                        
172 Allegra Stratton, “Gordon Brown Hails Copenhagen Success despite Widespread Condemnation”, The 
Guardian, 19. december 2009, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/19/copenhagen-reaction. 
173 Deutsche Welle (www.dw.com), “‘Meaningful and unprecedented agreement’ reached in Copenhagen, 
says Obama | DW Environment | DW.COM | 18.12.2009”, DW.COM, cit 06. máj 2017, 
http://www.dw.com/en/meaningful-and-unprecedented-agreement-reached-in-copenhagen-says-obama/a-
5037637. 
174 Kartikeya Singh, “Cartagena Dialogue Provides Breath of Fresh Air”, cit 02. máj 2017, 
https://environment.yale.edu/blog/2010/07/cartagena-dialogue-provides-breath-of-fresh-air/; Sebastian 
Oberthür, “Global Climate Governance after Cancun: Options for EU Leadership”, The International 
Spectator 46, č. 1 (01. marec 2011): 11, doi:10.1080/03932729.2011.567900. 
175 “Cancun Agreements”, cit 02. máj 2017, http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/items/6005.php. 
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Ameriky, Africkej skupiny a iných progresívnych štátov, čo dopomohlo EÚ vo vytvorení 

kompromisu s Indiou, Čínou a USA. Zároveň bola EÚ schopná presadiť aj vlastné 

požiadavky, čo boli predovšetkým vytvorenie časového harmonogramu pre postup 

klimatickej politiky. Kompromis z Durbanu ale nebol ideálnou dohodou, pretože stále 

nevyriešil otázku záväznosti budúcej dohody (ktorú odmietala napríklad India) 

a Japonsko, Kanada a Rusko vopred oznámili, že sa nezúčastnia ďalšieho znižovania 

emisií pod druhým obdobím záväzkov Kyótskeho protokolu.176 

Konferencia v Dauha v roku 2012 splnila vytýčený cieľ z roku 2011 a štáty sa 

dohodli na druhom období záväzkov Kyótskeho protokolu a na presných cieľoch pre 

zníženie svojich emisií v rokoch 2013 – 2020. Z dôvodu neúčasti krajín ako Japonsko, 

Rusko, Kanada a Nový Zéland, pokrývalo druhé obdobie záväzkov Kyótskeho protokolu 

len 15 % svetových emisií oproti prvému období záväzkov, ktoré pôvodne pokrývalo 55 

%. Ďalej sa v Dauha dohodlo na predložení plánu pre financovanie klimatickej politiky 

a teda vyzbieraní 100 miliárd dolárov ročne do roku 2020 na ďalšej konferencií COP19. 

Dohodlo sa zároveň aj na mieste konania COP21 v Paríži. Na agendu rokovaní sa dostala 

aj téma strát a poškodení (loss and damage), ktorá sa stala čoraz dôležitejšou pre krajiny, 

ktoré už klimatickými zmenami ovplyvnené sú.177 

Po konferencií v Dauha nasledovala konferencia vo Varšave. Situácia pred 

konferenciou nebola príliš priaznivá, pretože už od konferencie v Dauha prebiehala 

diskusia o rozdieloch medzi cieľom z Kodane udržať oteplenie v hladine 2°C, prísľuboch 

po Kodani (ktoré predstavovali oteplenie o 3,1°C do roku 2100) a skutočných politikách 

(ktoré predstavovali oteplenie o 3,6°C).178 Tento rozdiel bol čiastočne spôsobený 

príklonom k uhliu u viacerých kľúčových štátov, ako napríklad Japonsko a Nemecko, 

ktoré po roku 2011 začali s postupným odklonom od jadrovej energie. Podobne IEA 

predpovedala rast spotreby uhlia aj v Austrálii.179 

                                                        
176 “Essential Background - Durban outcomes”, cit 02. máj 2017, 
http://unfccc.int/key_steps/durban_outcomes/items/6825.php; Daniel Bodansky, “The Durban Platform 
Negotiations: Goals and Options”, Harvard Kennedy School, Belfer Center, 2012, 
http://www.belfercenter.org/publication/durban-platform-negotiations-goals-and-options; “The EU and 
the progressive alliance negotiating in Durban: saving the climate?”, ODI, 15, cit 02. máj 2017, 
https://www.odi.org/publications/6864-european-union-eu-climate-change-progressive-alliance-durban-
unfccc; “European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Durban conference delivers 
breakthrough for climate”, cit 02. máj 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-895_en.htm. 
177 UNFCCC, “Doha amendment to the Kyoto Protocol”, 2012, 
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf; “The ‘Doha 
Climate Gateway’”, @GI_weltweit, cit 02. máj 2017, https://www.goethe.de/en/kul/ges/20367322.html; 
“The Doha Climate Gateway”, cit 02. máj 2017, 
http://unfccc.int/key_steps/doha_climate_gateway/items/7389.php. 
178 “The ‘Doha Climate Gateway’”; Bill Hare et al., “Warsaw unpacked: A race to the bottom?”, Ecofys, 
Climate Analytics and the Potsdam Institute for Climate Impact Research, 2013, 1, 
http://www.ecofys.com/files/files/ecofys-ca-pik-2013-climate-action-tracker-warsaw-update.pdf. 
179 Hare et al., “Warsaw unpacked: A race to the bottom?”, 2 – 4. 
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Aj napriek tejto situácií pred konferenciou ale konečný výsledok bol pomerne 

pozitívny. Od konferencie sa nečakala finálna dohoda pre klimatický režim po roku 2020, 

očakával sa len posun v rokovaní pred rokom 2015. Dôležitým posunom v tom ohľade 

bolo, že vo Varšave bolo dohodnuté, že štáty odovzdajú svoje národne určené príspevky 

(Intended Nationally Determined Contributions – INDCs) v prvom štvrťroku roku 

2015.180 

Poslednou konferenciou pred COP21 v Paríži bola konferencia COP20 v Lime. 

Vzhľadom k tomu, že dátum pre uzatvorenie medzinárodnej dohody o klíme bol určený 

na rok 2015, od konferencie v Lime sa neočakávali prevratné výsledky. Tesne pred 

konferenciou ale došlo k zásadnému vývoju v podobe spoločného vyhlásenia prezidentov 

Spojených štátov a Číny. V prehlásení sa obaja prezidenti potvrdili ustanovený cieľ 

udržať oteplenie pod hranicou 2°C oproti predindustriálnemu vývoju. Zároveň zverejnili 

aj svoje očakávania od dohody v Paríži, ktorá mala byť transparentná a rešpektovať rôzne 

národné okolnosti. Obe krajiny potom zhrnuli aj svoje súčasné plány a politiky na domáce 

znižovanie emisií.181 Samotná konferencia v Lime otvorila niekoľko citlivých tém medzi 

štátmi, ktoré bolo potrebné vyriešiť pred uzatvorením dohody. Predovšetkým išlo 

o financovanie klimatickej politiky a o právnu formu budúcej dohody. Čo sa týka 

financovania, tak chudobnejšie štáty boli sklamané z toho, že bohaté štáty nenaplnili svoj 

sľub financovania klimatickej politiky v objeme 100 miliárd dolárov ročne. V prípade 

právnej formy dohody išlo predovšetkým o spor medzi Spojenými štátmi a Európskou 

úniou, v ktorom EÚ požadovala právnu záväznosť od budúcej dohody a Spojené štáty 

odmietali, aby bola právne záväzná celá dohoda a navrhovali, aby záväzné boli len 

niektoré časti.182 Výstupom konferencie bolo vytvorenie Akčnej agendy Lima-Paríž, 

v ktorú spoločne viedli Peru, Francúzsko, Generálny sekretariát OSN a sekretariát 

UNFCCC. Účelom tejto agendy bolo vytvorenie platformy pre štátne, regionálne 

a súkromné iniciatívy v príprave pre Parížsku konferenciu a samozrejme aj podporenie 

                                                        
180 “Outcomes of the U.N. climate change conference in Warsaw | Center for Climate and Energy 
Solutions”, cit 02. máj 2017, https://www.c2es.org/international/negotiations/cop-19/summary. 
181 “U.S.-China Joint Presidential Statement on Climate Change”, whitehouse.gov, 25. september 2015, 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-joint-presidential-statement-
climate-change. 
182 Dan Collyns a Lima, “Lima Climate Talks: EU and US at Odds over Legally Binding Emissions 
Targets”, The Guardian, 02. december 2014, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/environment/2014/dec/02/lima-climate-talks-eu-and-us-at-odds-over-
legally-binding-emissions-targets; Suzanne Goldenberg, “Lima Climate Summit Extended as Poor 
Countries Demand More from Rich”, The Guardian, 12. december 2014, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/environment/2014/dec/12/lima-climate-change-talks-stumble-cash-
emissions-cuts. 



 

 

62 

investícií do klimatickej politiky.183 Situácia rok pred Parížskou konferenciou teda bola 

nasledovná: Čína s USA oznámili svoje plány pre domácu klimatickú politiku, EÚ a USA 

mali nezhody nad záväznosťou budúcej dohody a rozvojové krajiny boli nespokojné 

s mierou financovania klimatickej politiky. 

V januári 2015 informovali médiá o širokých plánoch európskej diplomacie, ktoré 

schválili ministri členských štátov. Podľa týchto plánov mala EÚ spustiť veľkú 

diplomatickú kampaň pre získanie sľubov znižovania emisií v troch tisícoch 

diplomatických misií po celom svete a zvyšovať povedomie o klimatickej otázke cez 

multilaterálne fóra ako G7, G20 a prezentácie známych osobností. Táto časť plánu bola 

prijatá veľmi pozitívne a pokladaná za významnú mobilizácia kapacity EÚ. Horšie boli 

vnímané nejasné plány pre financovanie klimatickej politiky a dosiahnutia hranice 100 

miliárd dolárov ročne.184 Na výsledok tejto iniciatívy poukázal vtedajší francúzsky 

minister zahraničných vecí Laurent Fabius pri otváraní COP21, kedy spomenul, že 

cieľom francúzskeho predsedníctva v UNFCCC bolo, aby boli konzultovaní všetci 

signatári UNFCCC a každý zo štátov mal šancu vyjadriť sa. Samotný Fabius v tomto 

ohľade v rámci príprav COP21 v roku 2015 absolvoval približne 100 pracovných ciest 

a približne 400 bilaterálnych stretnutí.185 Tieto snahy francúzskej diplomacie boli pred 

samotným COP21 ocenené napríklad denníkom Guardian, ktorý ich označil za 

bezprecedentné.186 

Pokiaľ ide o multilaterálne fóra, EÚ bola v tomto ohľade taktiež aktívna. V roku 

2015 držalo predsedníctvo v G7 Nemecko a vyjadrenia zo stretnutí G7 potvrdili mnohé 

z ambícií EÚ pre COP21. Na summite G7 na najvyššej úrovni v júni 2015, ohlásili 

najvyšší predstavitelia G7 svoje očakávania od COP21. Boli medzi nimi záväznosť 

pravidiel dohody, transparentnosť, udržanie oteplenia v hladine 2°C a redukcia emisií 

skleníkových plynov o 40 – 70 % do roku 2050 oproti roku 2010. Okrem toho potvrdila 

G7 podporu najzraniteľnejších krajín a podporu obnoviteľnej energie v Afrike. Predstavili 

                                                        
183 unfccc.com, “About the Lima-Paris Action Agenda”, UNFCCC, cit 04. máj 2017, 
http://newsroom.unfccc.int/lpaa/about/; “The Lima-Paris Action Agenda: A questionable melting pot”, 
EURACTIV.com, 11. december 2015, http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/the-
lima-paris-action-agenda-a-questionable-melting-pot/. 
184 Arthur Neslen a Brussels, “EU to Launch Diplomatic Offensive ahead of Paris Climate Talks”, The 
Guardian, 20. január 2015, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/20/eu-to-launch-diplomatic-offensive-ahead-paris-
climate-talks. 
185 “UNFCCC Webcast - - On-Demand - Press briefing with Minister Fabius and Christiana Figueres”, cit 
04. máj 2017, https://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-11-28-14-00-press-briefing-with-
minister-fabius-and-christiana-figueres. 
186 Fiona Harvey Environment correspondent, “France Launches Global Drive for Climate Deal”, The 
Guardian, 19. október 2015, sek. Environment, https://www.theguardian.com/world/2015/oct/19/france-
launches-global-drive-for-climate-deal. 
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taktiež plány pre financovanie klimatickej politiky, ktorá sa mala spoliehať aj na 

multilaterálne rozvojové banky a súkromný sektor a taktiež vyjadrili ambíciu toho, aby 

bol GCF plne funkčný už v roku 2015. Tieto plány pre financovanie samozrejme nie sú 

veľmi konkrétne a G7 za to aj bola kritizovaná. Významným oznámením tohoto summitu 

ale bolo, že krajiny G7 sa rozhodli ukončiť dotácie pre fosílne palivá.187 Stretnutie 

ministrov pre Energetiku G7 v máji 2015 podobne potvrdilo plány pre bezpečnosť 

energetiky a investície do obnoviteľných zdrojov energie.188 Klimatické zmeny boli 

spomenuté ešte vo vyjadrení ministrov zahraničných vecí G7, kde bola klíma spojená 

s bezpečnostnou otázkou.189 Tieto vyjadrenia G7 boli následne pozitívne hodnotené 

neziskovými organizáciami a komentátormi, ktorí kladne hodnotili prínos Angely Merkel 

do diskusie a tieto vyjadrenia za celú G7 prehlásili za jej úspech.190 

V G20 malo v roku 2015 predsedníctvo Turecko, ktoré označilo financovanie 

klimatickej politiky za jednu zo svojich priorít.191 Ministri financií v záveroch svojich 

stretnutí odkazovali na Skupinu pre štúdium financovania klímy192 a v septembri 2015 

nakoniec turecké predsedníctvo uverejnilo správu Skupiny pre štúdium financovania 

klímy, ktorá odporúčala mainstreamovať klimatickú politiku vo výdavkoch193, ale 

nepriniesla iné konkrétne závery. V roku 2015 sa po prvý krát stretli aj ministri pre 

energetiku G20, ktorí vo svojej správe podporili UNFCCC.194 Vyjadrenie hláv štátov 

                                                        
187 “G7 | Articles | Leadersʼ Declaration G7 Summit”, 14 – 17, cit 04. máj 2017, 
https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-
eng_en.html;jsessionid=3DA4286BEE86D6CC192C81EE3CF90A97.s4t2?nn=1282190. 
188 “G7 | Articles | G7 Energy Ministerial Communiqué”, 1 – 2, cit 04. máj 2017, 
https://www.g7germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2015-06-01-g7-energie-abschlusserklaerung-
eng.html;jsessionid=3DA4286BEE86D6CC192C81EE3CF90A97.s4t2?nn=1282190. 
189 “G7 | Articles | G7 Foreign Ministers’ Meeting Communiqué”, 14), cit 04. máj 2017, 
https://www.g7germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2015-06-01-g7-aa-abschlusserklaerung-
eng.html;jsessionid=3DA4286BEE86D6CC192C81EE3CF90A97.s4t2?nn=1282190. 
190 Karl Mathiesen, “G7 Fossil Fuel Pledge Is a Diplomatic Coup for Germany’s ‘Climate Chancellor’”, 
The Guardian, 08. jún 2015, sek. Environment, 
https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/08/g7-fossil-fuel-pledge-is-a-diplomatic-coup-for-
germanys-climate-chancellor. 
191 G20, “TURKISH G20 PRESIDENCY PRIORITIES FOR 2015”, 2015, 6, http://g20.org.tr/wp-
content/uploads/2014/12/2015-TURKEY-G-20-PRESIDENCY-FINAL.pdf. 
192 G20, “Communiqué G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting 9-10 February 2015, 
Istanbul”, 2015, http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Communique-G20-Finance-Ministers-and-
Central-Bank-Governors-Meeting-Istanbul.pdf; G20, “Communiqué G20 Finance Ministers and Central 
Bank Governors Meeting 16-17 April 2015, Washington D.C., USA”, 2015, http://g20.org.tr/wp-
content/uploads/2015/11/Communique-G20-Finance-Ministers-and-Central-Bank-Governors-Meeting-
Washington-DC.pdf; G20, “Communiqué G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting 
4-5 September 2015, Ankara, Turkey”, 2015, http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Communique-
G20-Finance-Ministers-and-Central-Bank-Governors-Meeting-Ankara.pdf. 
193 G20, “G20 CLIMATE FINANCE STUDY GROUP Report to the Finance Ministers”, 2015, 2, 
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Climate-Finance-Study-Group-Annual-Report-
2015.pdf. 
194 G20, “COMMUNIQUÉ G20 ENERGY MINISTERS MEETING 2 October 2015, Istanbul”, 2015, 3, 
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Communique-G20-Energy-Ministers-Meeting-Istanbul.pdf. 
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a vlád summitu G20 v Antalyi len potvrdilo cieľ udržať oteplenie pod hladinou 2°C 

a zvýšiť investície do čistých zdrojov energie.195 

Ďalšou dôležitou iniciatívou EÚ v príprave na Parížsku konferenciu boli 

Petersberské klimatické dialógy. Jednalo sa o iniciatívu Nemecka, ktorá bola spustená 

v roku 2010 v snahe zlepšenia komunikácie o klimatických otázkach medzi kľúčovými 

krajinami.196 V roku 2015 s Nemeckom spolupredsedalo Petersberkým klimatickým 

dialógom aj Francúzsko a na ministerskej úrovni bolo reprezentovaných asi 35 krajín. 

Ministri sa zhodli na tom, že budúca dohoda musí byť transparentná a flexibilná, odrážať 

meniace sa podmienky a mať dlhodobú perspektívu. Ministri sa zároveň dohodli, že 

oteplenie by sa malo udržať v hladine 1,5 – 2°C. Ministri sa zároveň zhodli na tom, že 

dohoda by mala obsahovať prostriedky ako na zmiernenie oteplenia, tak pre adaptáciu, 

budovanie kapacít a financovanie.197 

Pred konferenciou neboli zanedbané ani bilaterálne vzťahy s kľúčovými 

krajinami. Významným bol v tomto ohľade vzťah s Čínou, predovšetkým summit EÚ 

a Číny v júni 2015, kedy Brusel navštívil čínsky premiér Li. Pri tejto príležitosti bolo 

vydané Spoločné prehlásenie EÚ a Číny ku klimatickým zmenám. V prehlásení obe 

strany poukázali na predošlé spoločné vyhlásenia ku klimatickým zmenám 

a udržateľnému rozvoju z rokov 2005, 2010 a 2013. V prehlásení sa Čína a EÚ dohodli 

na spolupráci v oblasti klímy, prehlásili, že od COP21 očakávajú záväznú dohodu a že je 

taktiež potrebné vyvíjať aktivitu v klimatickej oblasti pred rokom 2020. Okrem toho 

potvrdili spoluprácu pri vývoji nízkoemisných technológií (CCS) a budovaní systému 

obchodovania s emisiami pre Čínu.198 

Druhým významným bodom vo vzťahoch s Čínou bola návšteva prezidenta 

Hollanda v Číne v novembri 2015 a Spoločné prezidentské vyhlásenie Číny a Francúzska 

ku klimatickým zmenám. Asi najdôležitejšou časťou tohoto vyhlásenia bola dohoda na 

zavedení kontrolných mechanizmov s intervalom piatich rokov do budúcej klimatickej 

dohody. Čína totiž podobné mechanizmy v minulosti odmietala. Okrem toho vyjadrenie 

obsahovalo aj zmienku o tom, že predovšetkým rozvinuté krajiny musia predstaviť silné 

ciele pre znižovanie emisií, ale aj rozvojové krajiny sa majú podieľať podľa svojich 

možností, Čína aj Francúzsko sa zaviazali ku konkrétnym sumám, ktoré prispejú na 

                                                        
195 “G20 Leaders’ Communiqué agreed in Antalya”, G20, 16. november 2015, http://g20.org.tr/g20-
leaders-commenced-the-antalya-summit/. 
196 Internetseite des Bundesumweltministeriums- BMUB, “Petersberger Klimadialog I”, cit 04. máj 2017, 
http://www.bmub.bund.de/P1985/. 
197 Internetseite des Bundesumweltministeriums- BMUB, “Detailansicht”, cit 04. máj 2017, 
http://www.bmub.bund.de/N51876/. 
198 “EU-China joint statement on climate change - Consilium”. 
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financovanie klimatickej politiky a taktiež spomenuli spoluprácu v technologickej oblasti 

a v udržateľnej urbanizácií. Vyjadrenie taktiež znovu potvrdilo cieľ udržať oteplenie 

v hladine do 2°C a ambíciu vytvoriť záväznú dohodu.199 

Kontroverzným vývojom vo vzťahu s Čínou bola dohoda medzi Spojeným 

kráľovstvom a čínskym prezidentom tesne pred COP21 o čínskej investícií do britskej 

jadrovej elektrárne. Jadrová energia je totiž dlhodobo kritizovaná environmentálnym 

hnutím.200 

Druhým dôležitým bilaterálnym vzťahom v klimatickej politike sú pre EÚ 

Spojené štáty americké. Najväčším problémom, ktorý musela EÚ vo vzťahu k USA 

v období pred COP21 prekonať boli nezhody o záväznosti budúcej dohody. Predstavitelia 

EÚ spomínali, že nechcú opakovať situáciu pri ratifikovaní Kyótskeho protokolu a teda 

účasť USA bola kľúčová.201 USA ako také boli vo veľmi rozdielnej pozícií než v období 

ratifikácie Kyótskeho protokolu a okrem domácich záväzkov intenzívne komunikovali 

s Čínou a Indiou o klimatickom režime. Za veľký úspech americkej diplomacie sa 

pokladalo napríklad spoločné vyhlásenie USA a Číny o znížení emisií a prísľub Číny, že 

vrchol produkcie emisií dosiahne do roku 2030.202 

Vzťahu s USA v klimatickej oblasti ale v tomto období dominovala predovšetkým 

spomínaná nezhoda o záväznosti dohody. EÚ síce pozitívne prijala plánované záväzky 

zo strany USA203, francúzsky minister zahraničných vecí a predseda COP21 sa v júni 

2015 vyjadril, že dohoda pravdepodobne bude musieť obísť schvaľovací proces 

v Kongrese.204 Minister zahraničných vecí USA potom tesne pred zahájením COP21 

                                                        
199 “China and France Joint Presidential Statement on Climate Change Beijing, (02.11.15)”, France 
Diplomatie :: Ministry of Foreign Affairs and International Development, cit 04. máj 2017, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/climate/2015-paris-climate-conference-
cop21/article/china-and-france-joint-presidential-statement-on-climate-change-beijing-02-11; Tom 
Phillips, “China and France Say Paris Climate Pact Should Have Five-Year Reviews”, The Guardian, 02. 
november 2015, sek. Environment, https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/02/china-and-
france-say-paris-climate-pact-should-have-5-year-reviews; “France and China agree to monitor climate 
change pledges”, Financial Times, cit 04. máj 2017, https://www.ft.com/content/95f9f664-8161-11e5-
8095-ed1a37d1e096. 
200 “U.K., China Cement Growing Friendship With Big Nuclear Deal”, Foreign Policy, cit 04. máj 2017, 
https://foreignpolicy.com/2015/10/21/u-k-china-cement-growing-friendship-with-big-nuclear-deal-
hinkley-xi-osborne/. 
201 “UNFCCC Webcast - European Union Press Briefing, 5 December 2015”, cit 04. máj 2017, 
https://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-05-09-08-european-union. 
202 “U.S.-China Joint Presidential Statement on Climate Change”. 
203 Deutsche Welle (www.dw.com), “EU climate envoy welcomes Obama’s carbon plan | News | 
DW.COM | 04.08.2015”, DW.COM, cit 03. máj 2017, http://www.dw.com/en/eu-climate-envoy-
welcomes-obamas-carbon-plan/a-18625181. 
204 Associated Press, “Climate Deal Must Avoid US Congress Approval, French Minister Says”, The 
Guardian, 01. jún 2015, sek. Environment, https://www.theguardian.com/world/2015/jun/01/un-climate-
talks-deal-us-congress. 



 

 

66 

prehlásil, že dohoda nebude záväzná205, na čo EÚ reagovala vyjadrením, že dohoda 

záväzná byť musí.206 Prezident Obama záväznosť dohody nespomenul v prejave pri 

otváraní COP21207, ale v priebehu konferencie prehlásil, že časť dohody musí byť 

záväzná.208 

3.3.2 Pozícia EÚ pre COP21 

Podobne ako pred COP15, EÚ prisľúbila ďalšie znižovanie vlastných emisií aj 

pred COP21. V októbri 2014 bolo prijaté rozhodnutie o znížení emisií o 40 % do roku 

2030. Okrem toho boli EÚ a členské štáty aktívne v rôznych multilaterálnych 

a bilaterálnych fórach, ktoré boli popísané v tejto kapitole. Okrem rôznych vnútorných 

záväzkov a sľubov pre financovanie mala EÚ ale aj vlastné požiadavky a očakávania od 

budúcej klimatickej dohody.  

Európska komisia vypracovala svoj návrh pre pozíciu EÚ medzi februárom 

a marcom 2015. Vo svojej komunikácií Komisia navrhla, aby EÚ predstavila svoje ciele 

pre rok 2030 ako INDC a vyzvala, aby všetky vyspelé ekonomiky preložili INDC. 

Zároveň ale Komisia požadovala flexibilitu pre najmenej rozvinuté krajiny. Komisia sa 

vyjadrila aj k právnej forme budúcej dohody, ktorá mala byť vo forme protokolu pod 

UNFCCC, mala sa stať záväznou po ratifikácií krajinami, ktoré predstavujú 80 % 

svetových emisií a vyzvala EÚ, Čínu a USA k čo najrýchlejšej ratifikácií. Dohody sa 

podľa Komisie mohli zúčastniť len štáty, ktoré majú záväzky pre zmiernenie oteplenia 

a pod dohodou sa mali znížiť emisie o 60 % do roku 2050 oproti roku 2010. Okrem toho 

mala dohoda obsahovať aj mechanizmus pre kontrolu záväzkov každých päť rokov. 

Zároveň Komisia navrhla, aby Medzinárodná organizácia civilného letectva 

a Medzinárodná námorná organizácia regulovali emisie z letectva a námornej dopravy do 

konca roku 2016.209  

                                                        
205 Climate Action Programme, “Paris climate deal won’t be legally binding says Kerry”, cit 04. máj 
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https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/international/paris_protocol/docs/com_2015_81_en.pdf. 
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Medzi júnom a septembrom 2015 bola následne tvorená pozícia Rady EÚ.210 

Návrhy z júna a júla 2015 do veľkej miery kopírujú návrhy Európskej komisie pre pozíciu 

v Paríži v tom, že požadujú záväznú dohodu s cieľmi pre všetky krajiny, ale väčšou 

flexibilitou pre najmenej rozvinuté krajiny a požadujú celkové zníženie emisií o 60 % do 

roku 2050 oproti roku 2010. Zaujímavým je návrh pozície zo 14. septembra 2015, ktorý 

priamo poukazuje na nezhody medzi členskými štátmi, predovšetkým nesúhlas 

niektorých členských štátov zvýšiť unijné ciele pre znižovanie emisií.211 V konečnej 

pozícií Európska rada potvrdila, že EÚ bude požadovať právne záväznú dohodu 

s opatreniami pre zmiernenie klimatických zmien, adaptáciu, financovanie, vývoj 

a transfer technológií, budovanie kapacít a transparentnosť a zároveň aj zvýšenie cieľov 

pre rok 2020. EÚ zároveň vyjadrila, že dohoda by mala udržať oteplenie v hladine do 2°C 

a prehodnotiť záväzky štátov v päť ročných intervaloch. Ďalšie predstavy EÚ boli 

napríklad o záväzku pre vrchol emisií v roku 2020 a zníženie emisií o 50 % do roku 2050 

oproti roku 1990.212 

V novembri 2014 vydal vyjadrenie ku COP21 aj ECOFIN. Ministri financií 

vyjadrili podporu financovaniu klimatickej politiky a oznámili, že financovanie bude 

musieť byť súčasťou dohody v Paríži. Nepredniesli ale žiadne konkrétne návrhy zo strany 

EÚ.213 

                                                        
210 Council of the European Union, “Preparations for the 21st session of the Conference of the Parties 
(COP 21) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 11th 
session of the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 11) (Paris, 30 November - 11 December 
2015) - Draft Council conclusions”, 15. jún 2015, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
9888-2015-INIT/en/pdf; Council of the European Union, “Preparations for the 21st session of the 
Conference of the Parties (COP 21) to the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) and the 11th session of the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 11) (Paris, 30 
November - 11 December 2015) - Draft Council conclusions”, 26. jún 2015, 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9888-2015-REV-1/en/pdf; Council of the European 
Union, “Preparations for the 21st session of the Conference of the Parties (COP 21) to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 11th session of the Meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol (CMP 11) (Paris, 30 November - 11 December 2015) - Draft Council conclusions”, 
17. júl 2015, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9888-2015-REV-2/en/pdf; Council of the 
European Union, “Draft Council conclusions on the preparations for the 21st session of the Conference of 
the Parties (COP 21) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and 
the 11th session of the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 11) (Paris, 30 November - 11 
December 2015) - Adoption”, 14. september 2015, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
11926-2015-INIT/en/pdf; “EU position for the UN climate change conference in Paris: Council 
conclusions - Consilium”, cit 05. máj 2017, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2015/09/18-counclusions-un-climate-change-conference-paris-2015/. 
211 Council of the European Union, “Draft Council conclusions on the preparations for the 21st session of 
the Conference of the Parties (COP 21) to the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) and the 11th session of the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 11) (Paris, 30 
November - 11 December 2015) - Adoption”, 3. 
212 “EU position for the UN climate change conference in Paris: Council conclusions - Consilium”. 
213 Council of the European Union, “Climate Finance - Council Conclusions on Climate Finance (10 
November 2015)”, 2015. 
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Zaujímavým vývojom pred COP21 ale bolo aj spájanie klimatickej otázky s inými 

problematikami, predovšetkým s bezpečnosťou. Argumenty spájajúce aktivitu 

v klimatickej oblasti s nižšími dlhodobými ekonomickými dopadmi pre štáty boli známe 

od vydania Sternovej správy214, v období pred klimatickou konferenciou COP21 sa 

k podobným argumentom začali pridávať aj argumenty spájajúce klimatické zmeny 

s bezpečnosťou. Podobné vyjadrenia boli vyslovené americkým ministrom zahraničných 

vecí Johnom Kerrym215 alebo predstaviteľmi EÚ, ktorí sa zasadili o publikáciu G7 

o klíme a bezpečnosti pod britským a nemeckým predsedníctvom.216 

Počas samotnej konferencie COP21 zaujala EÚ aktívnu pozíciu a využívala svoj 

celý diplomatický potenciál cez francúzske predsedníctvo aj cez ministerskú úroveň.217 

I napriek tomu ale bola čiastočne kritizovaná za nízku mieru aktivity v prvých dňoch 

rokovaní. Pozícia EÚ sa počas rokovaní čiastočne posunula v tom zmysle, že sa snažili 

nájsť kompromis s USA, ktoré kvôli vnútornej situácií nechceli plne záväznú dohodu.218 

EÚ sa ďalej vyjadrila, že potrebuje záväzky pre financovanie aj od ostatných štátov, 

pokiaľ má sama zvýšiť mieru financovania. Zároveň ale niektoré z členských štátov 

oznamovali zvýšenie financovania pre klimatickú politiku. EÚ bola zároveň aj súčasťou 

Ambicióznej koalície (High Ambition Coalition) a v priebehu rokovaní začala EÚ 

zastávať pozíciu zraniteľných štátov o tom, aby sa dlhodobý cieľ pre oteplenie zmenil na 

1,5 – 2°C. 219 

Konečný text dohody zachováva niektoré elementy, ktoré boli pre EÚ dôležité, 

ale zároveň je výsledkom kompromisu medzi všetkými štátmi tak, aby bol prijateľný pre 

všetky strany. Dohoda sa na prvý pohľad líši od Kyótskeho protokolu, ktorý bol oveľa 

technickejší a obsahoval presné ciele pre jednotlivé štáty220 aj od Kodanskej dohody, 

ktorá bola vytvorená len piatimi štátmi. Parížska dohoda bola postavená na národne 

stanovených príspevkoch (NDCs), ktoré budú aktualizované a navyšované každých päť 

                                                        
214 HM Treasury, “Stern Review on the Economics of Climate Change”. 
215 Suzanne Goldenberg, “John Kerry: Climate Change Is Now a Security Issue”, The Guardian, 11. 
december 2014, sek. Environment, https://www.theguardian.com/environment/2014/dec/11/john-kerry-
climate-change-security-issue. 
216 “Council conclusions on climate diplomacy - Consilium”, cit 05. máj 2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/20-fac-climate-diplomacy-conclusions/. 
217 “UNFCCC Webcast - European Union Press Briefing, 5 December 2015”. 
218 “UNFCCC Webcast - European Union Press Briefing, 2 December 2015”, cit 05. máj 2017, 
https://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-02-15-00-european-union; “UNFCCC Webcast - 
European Union Press Briefing, 5 December 2015”. 
219 “UNFCCC Webcast - - On-Demand - Climate Action Network: Latest Developments at COP21”, cit 
05. máj 2017, https://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-07-11-00-climate-action-network-
latest-developments-at-cop21; “UNFCCC Webcast - - On-Demand - Climate Action Network Europe: 
Commenting on the new text and the EU’s role at COP21”, cit 05. máj 2017, https://unfccc6.meta-
fusion.com/cop21/events/2015-12-09-17-30-climate-action-network-europe. 
220 “Kyoto Protocol”, cit 05. máj 2017, 
http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/background/items/1351.php. 
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rokov. Dohoda zároveň určuje pravidlá pre transparentnosť a teda aké informácie budú 

poskytované UNFCCC, aby mohlo vyhodnotiť ich plnenie.221 Dohoda taktiež obsahuje 

články o adaptácií, stratách a poškodeniach, budovaní kapacít a transfere technológií.222 

Dohoda zároveň obsahuje nový cieľ pre limitovanie oteplenia stanovený ako 1,5 – 2°C.223 

V platnosť má dohoda vstúpiť po ratifikácií minimálne 55 štátmi, ktoré zároveň 

predstavujú 55 % svetových emisií.224 

Dohoda teda obsahuje časti, ktoré boli dôležité pre EÚ, jej členov a jej partnerov. 

Neobsahuje ale konkrétne záväzky alebo ciele pre znižovanie emisií ku konkrétnemu 

roku, ani neobsahuje pravidlá pre letectvo a dopravu alebo stanovenie cien emisií. Pre 

financovanie taktiež dohoda nevytvorila konkrétny rámec, jedine vytvorila základné 

podmienky transparentnosti financovania klimatickej politiky a stanovila, že rozvinuté 

krajiny majú zodpovednosť pri financovaní klimatickej politiky rozvojových krajín.225 

I napriek týmto nedostatkom bola ale Parížska dohoda vnímaná ako pozitívny krok, ale 

samozrejme ďalší vývoj záleží od dodržania záväzkov štátmi.226 

Vývoj pozície EÚ a porovnanie tejto pozície s finálnou dohodou je pre 

prehľadnosť vsunutý do tabuľky 5. 

                                                        
221 “The Paris Agreement - main page”, 3 – 5, 17 – 19, cit 05. máj 2017, 
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php. 
222 Ibid., 9 – 14. 
223 Ibid., 3. 
224 Ibid., 23. 
225 Ibid., 13 – 14. 
226 “Greenpeace response to final climate deal and EU contribution”, Greenpeace European Unit, cit 05. 
máj 2017, http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2015/Paris-climate-deal-EU-performance/. 
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Inštitúcia Dlhodobý 
cieľ 

Právna forma Emisie Dodržiavanie Iné Financie 

Európska 
komisia227 

2°C Protokol pod UNFCCC 
Záväzná po ratifikácií krajinami, 
ktoré predstavujú 80 % emisií 
Signatári dohody len štáty so 
záväzkami pre zmiernenie 
oteplenia 
Flexibilita pre najmenej 
rozvinuté krajiny 

Zníženie emisií o 60 % do 
roku 2050 (oproti roku 
2010) 

Kontrola záväzkov 
každých 5 rokov 

Regulácia emisií 
z letectva 
a námornej 
dopravy do konca 
roku 2016 

– 

Rada EÚ228 2°C Protokol pod UNFCCC 
Signatári dohody len štáty so 
záväzkami pre zmiernenie 
oteplenia 
Flexibilita pre najmenej 
rozvinuté krajiny 
 

Zníženie emisií o 50 % do 
roku 2050 (oproti roku 
1990), o 80 – 95 % pre 
rozvinuté krajiny 
Vrchol emisií do roku 2020 

Kontrola 
a obnovovanie 
záväzkov každých 5 
rokov 

– – 

Parížska 
dohoda229 

1,5 – 2°C Platná po ratifikácií 55 štátmi, 
ktoré predstavujú aspoň 55 % 
emisií 

Systém NDCs, odovzdávané 
každých 5 rokov, vždy 
s vyššími cieľmi 

Mechanizmus 
kontroly pod 
UNFCCC 

– Potvrdenie GCF 
Transparentnosť 
pri financovaní 

Tabuľka 5 

                                                        
227 European Commission, “Energy Union Package Communication From The Commission To The European Parliament And The Council The Paris Protocol – A blueprint 
for tackling global climate change beyond 2020”. 
228 “EU position for the UN climate change conference in Paris: Council conclusions - Consilium”. 
229 “The Paris Agreement - main page”. 
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3.3.3 Významné projekty 

Európska únia pomáha vytvárať množstvo projektov v rámci svojich rôznych 

politík a prispieva aj na rozvoj v oblasti klímy. Pred konferenciou v Kodani začala EÚ 

spolupracovať s Čínou na rozvoji technológií CCS. Od roku 2014 ďalej začala EÚ 

spolupracovať s Čínou na vytvorení celočínskeho trhu s emisnými povolenkami. 

V období troch rokov mala Čína s pomocou EÚ spustiť svoj trh s emisnými povolenkami. 

Na tento projekt sa odkázala aj vo svojom INDC pred COP21. Projekt má byť teda 

spustený v roku 2017.230 Okrem týchto prebiehajúcich projektov oznámila Čína aj svoju 

investíciu do spomínanej jadrovej elektrárne vo Veľkej Británií.231 

Pravdepodobne najznámejším projektom, ktorý vznikol v období COP21 bola 

Solárna aliancia, ktorú spoločne spustili indický premiér Modi a francúzsky prezident 

Hollande počas konferencie. Projekt bol mediálne známy, prezident Hollande ho 

pomohol spustiť ako v Paríži, tak v Indii v januári 2016, avšak z členských štátov Únie je 

členom len Veľká Británia. Ambíciou aliancie je mobilizovať trilión dolárov do roku 

2030 pre solárne projekty v členských štátoch. Francúzska rozvojová agentúra zatiaľ 

prisľúbila 300 miliónov eur pre spustenie iniciatívy.232 

Okrem tohoto projektu získala India aj pôžičku od Európskej investičnej banky 

pre rozvoj obnoviteľnej energie a účinnosti.233 V rámci spoločného vyjadrenia premiérov 

Veľkej Británie a Indie pri príležitosti návštevy indického premiéra vo Veľkej Británii 

pred COP21, vyjadrili premiéri vzájomnú podporu pre COP21 a oznámili nové investície 

do spoločných projektov v oblastiach vývoja obnoviteľných zdrojov energie, účinnosti 

a energetiky ako takej.234 Investície do indickej solárnej energie pred konferenciou 

COP21 oznámili aj Nemecko a Francúzsko.235 

                                                        
230 “International Carbon Action Partnership (ICAP) – Map”, International Carbon Action Partnership, 
cit 05. máj 2017, https://icapcarbonaction.com/en/ets-map; Climate Action - European Commission, 
“China”, Text, Climate Action - European Commission, (23. november 2016), 
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/cooperation/china_en. 
231 “U.K., China Cement Growing Friendship With Big Nuclear Deal”. 
232 “Modi, Hollande dedicate International Solar Alliance to the world”, http://www.hindustantimes.com/, 
26. január 2016, http://www.hindustantimes.com/india/modi-hollande-dedicate-international-solar-
alliance-to-the-world/story-Tnuekmvwt4VBgzRfGEzxnO.html; unfccc.com, “International Solar 
AllianceMobilizing USD 1 Trillion for Solar Energy by 2030”, UNFCCC, cit 05. máj 2017, 
http://newsroom.unfccc.int/lpaa/renewable-energy/international-solar-alliance/. 
233 Climate Action - European Commission, “India”, Text, Climate Action - European Commission, (23. 
november 2016), https://ec.europa.eu/clima/policies/international/cooperation/india_en. 
234 “UK-India partnership on energy and climate change agreed - GOV.UK”, cit 05. máj 2017, 
https://www.gov.uk/government/news/uk-india-partnership-on-energy-and-climate-change-agreed. 
235 “France to invest two billion euros of climate-linked finance in India”, Climate Home - climate change 
news, 13. apríl 2015, http://www.climatechangenews.com/2015/04/13/france-to-invest-two-billion-euros-
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3.4 Vývoj európskeho „leadershipu“ medzi COP15 a COP21 

Kapitola predstavila rozdielne pozície EÚ pre konferencie COP15 a COP21. 

V niektorých aspektoch sa smerovanie európskej klimatickej politiky významne 

posunulo.  

Pokiaľ ide o komunikáciu s ostatnými partnermi, zaznamenal „leadership“ veľkú 

kvalitatívnu zmenu. Pred konferenciou v Kodani sa EÚ zameriavala predovšetkým na 

vlastnú pozíciu a očakávania od klimatickej dohody a využívala prísľuby výhod v inej 

oblasti výmenou za spoluprácu v klimatickej politike (podpis Kyótskeho protokolu 

Ruskom výmenou za členstvo v WTO). Ani v Kodani EÚ nedokázala vytvoriť medzi 

štátmi dohodu, aj napriek európskemu návrhu pre zvýšené financovanie klimatickej 

politiky. Dohodu z Kodane sprostredkovali Spojené štáty, bez účasti EÚ na samotnom 

rokovaní. Dohoda potom ani neobsahovala žiadne z požiadaviek EÚ a obsahovala jedine 

európsky návrh na financovanie klimatickej politiky, ktorý bol pravidelne predkladaný 

pred partnerov Gordonom Brownom.  

Po konferencií v Kodani ale EÚ začala vynakladať zvýšené úsilie v klimatickej 

politike a komunikácií s ostatnými stranami. Vytvorila viaceré platformy, v ktorých bola 

aktívna a kladne bola hodnotená aj úloha EÚ pri vytváraní výsledkov konferencie 

v Durbane. Podľa zástupcu Greenpeace bolo dokonca vytvorenie aliancie okolo EÚ 

zásadným obratom konferencie v Durbane a tým, čo nakoniec prinieslo jej výsledok.236  

EÚ pred COP21 konečne začala naplno a organizovane využívať svoj 

diplomatický potenciál. Už v januári sa ministri zahraničných vecí dohodli na spoločnom 

postupe v mobilizácií diplomatických misií. Významnú úlohu zohrávalo v tomto ohľade 

aj aktívne francúzske predsedníctvo, ktoré mobilizovalo aj diplomaciu na najvyššej 

úrovni, kedy minister zahraničných vecí absolvoval za rok príprav na COP21 asi 100 

služobných ciest a 400 stretnutí ohľadom pripravovanej konferencie.237 Ostatní 

predstavitelia členských štátov EÚ boli taktiež aktívni v komunikácií s ostatnými 

partnermi a predsedníctva Veľkej Británie a Nemecka dokázali zviditeľniť klimatickú 

problematiku v G7.  

                                                        
of-climate-linked-finance-in-india/; “Germany offers India €2 billion in solar, clean energy funds”, 
Climate Home - climate change news, 05. október 2015, 
http://www.climatechangenews.com/2015/10/05/germany-offers-india-e2-billion-in-solar-clean-energy-
funds/. 
236 “UNFCCC Webcast - - On-Demand - Climate Action Network Europe: Commenting on the new text 
and the EU’s role at COP21”. 
237 “UNFCCC Webcast - - On-Demand - Press briefing with Minister Fabius and Christiana Figueres”. 
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Všetky tieto zmeny hodnotí práca za kvalitatívny aj kvantitatívny vývoj 

„leadershipu“. Vývoj bol kvantitatívny z toho dôvodu, že EÚ vytvárala nové iniciatívy 

pre klimatickú politiku, ako napríklad Petersberské klimatické dialógy alebo Akčná 

agenda Lima-Paríž. Tieto iniciatívy vznikli z podnetu EÚ alebo jej členských štátov, čo 

ukazuje pro-aktívnosť EÚ pri tvorbe dialógu, na rozdiel od príprav pre COP15, kedy 

podobné iniciatívy prišli z podnetu USA v podobe zriadenia Fóra významných ekonomík.  

Za kvalitatívny posun vyhodnocuje práca vytváranie koalícií a mobilizáciu 

diplomatického potenciálu. Mobilizácia diplomatického potenciálu síce nie je novou 

taktikou EÚ pri rokovaniach, ale v tomto smere bol zaznamenaný zásadný vývoj. Ministri 

zahraničných vecí EÚ sa dohodli na spoločnej stratégií vo vzťahu ku klimatickej politike 

pred COP21, francúzske predsedníctvo bolo veľmi aktívne pred aj počas konferencie 

a EÚ bola po COP15 oveľa ochotnejšia vytvárať kompromisy a tým pádom aj funkčnejšie 

koalície s ostatnými štátmi priamo na konferenciách. Navyše sa zmenilo aj vnímanie 

klimatickej politiky a EÚ začala spájať klímu s bezpečnostnou otázkou. 

Pokiaľ ide o väčšie projekty uzatvárané v období konania konferencií, nenastala 

kvalitatívna ani kvantitatívna zmena. EÚ aj naďalej podporuje projekty väčšieho rozmeru 

v rozvojových krajinách a zameriava sa ako na poskytovanie finančnej podpory, tak na 

podporu spoločného výskumu a vývoja. 

Pre EÚ nastal zásadný kvantitatívny rozdiel v „leadershipe“ po vytvorení GCF. 

Zriadenie GCF je zároveň jediným dosiahnutým výsledkom európskej diplomacie na 

COP15 aj kvantitatívnym posunom európskeho „leadershipu“. Únia síce financovala 

klimatickú politiku rozvojových krajín cez vlastné fondy a EIB, avšak GCF predstavuje 

nový vývoj v systéme financovania, ako celosvetový multilaterálne inštrument. Členské 

štáty od jeho založenia ostávajú najväčším donorom do fondu. Je pravda, že fond 

neoperuje s takými čiastkami, ako je jeho cieľom, členské štáty EÚ ale opakovane apelujú 

na ostatné štáty, aby zvýšili svoje príspevky.238 Pre to, že sa jedná o nový inštrument 

financovania klimatickej politiky je zriadenie GCF považované za kvantitatívny posun v 

„leadershipe“. 

Kapitola ukázala zásadný posun európskej klimatickej politiky po konferencií 

v Kodani. Na základe popísaných faktorov došla práca k záveru, že pre EÚ došlo 

k významnému kvalitatívnemu posunu „leadershipu“ v diplomatickej iniciatíve Únie 

a kvantitatívnemu posunu v podobe zriadenia a prispievania do GCF. Výsledkami tohoto 

                                                        
238 “UNFCCC Webcast - European Union Press Briefing, 7 December 2015”, cit 05. máj 2017, 
https://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-07-15-35-european-union. 
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posunu a ďalších externých faktorov je vytvorenie nového klimatického režimu pod 

Parížskou dohodou a presadenie viacerých požiadaviek EÚ a jej partnerov do textu 

konečnej dohody než v Kodanskej dohode. 

Vývoj vo vonkajšej klimatickej politike medzi COP15 a COP21 je zhrnutý 

v tabuľke 6. 

 

Posun vo vonkajšej klimatickej politike EÚ 

Kvantitatívny vývoj 
Tvorba a formulácia nových politík a 

iniciatív 

Kvalitatívny vývoj Rozvoj už exitujúcich politík 

Diplomatická iniciatíva EÚ 

Kvantitatívny vývoj 
Petersberské klimatické dialógy 

Akčná agenda Lima-Paríž 

Kvalitatívny vývoj 

Ochota prijať kompromis 

Tvorba funkčných koalícií 

Lepšia koordinácia diplomatických 

aktivít 

Spájanie klímy s bezpečnostnou otázkou 

Jasnejší odkaz na klímu v G7 počas 

britského a nemeckého predsedníctva 

Financovanie 

Kvantitatívny vývoj Vytvorenie a prispievanie do GCF 

Podpora projektov 

Bez významnejšej kvalitatívnej alebo kvantitatívnej zmeny 

Tabuľka 6 
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Záver 
Práca na základe diskusie o fenoméne „leadershipu“ vyhodnotila vlastnosti, ktoré 

sú dôležité pre to, aby sa entita mohla nazývať „leaderom“ v medzinárodných vzťahoch. 

Práca na základe širokej debaty o „leadershipe“ určila, že sa jedná o samostatný fenomén, 

ktorý je rozdielny od hegemónie alebo „entrepreneurshipu“. „Leader“ podľa práce 

disponuje značnou štrukturálnou silou; má schopnosť konať v medzinárodnom prostredí; 

vynakladá výnimočné úsilie pre dosiahnutie dohody; uprednostňuje kolektívne ciele nad 

vlastné záujmy; stanovuje si a plní vlastné ambiciózne ciele, ktoré plní bez vedľajších 

negatívnych dopadov (napríklad hospodárskych) a dokáže inšpirovať ostatných aktérov. 

Práca teraz vyhodnotí, či je možné považovať EÚ za „leadera“ na základe stanovených 

kritérií a či došlo k posunu v unijnom „leadershipe“ po neúspešnej konferencií v Kodani. 

Diplomová práca mala za cieľ zistiť posun vo vedení európskej klimatickej 

politiky po konferencií COP15, či sa jednalo o kvantitatívne alebo kvalitatívne zmeny a 

aké mali tieto zmeny dopad na unijný „leadership“ v medzinárodnej klimatickej politike. 

Práca skúmala vývoj politiky EÚ na vnútornej úrovni (cez tvorbu stratégií, vývoj 

technologicko-právneho rámca klimatickej politiky a financovanie) a vonkajšej úrovni 

(cez porovnanie diplomatickej iniciatívy a financovania klimatickej politiky pred a počas 

COP15 a COP21) a došla k nasledovným záverom.  

Významným krokom pre vnútornú klimatickú politiku EÚ bolo vytvorenie 

stratégie pre rok 2020, ktorá sa neviazala na existujúcu normu alebo dohodu na 

medzinárodnej úrovni. V tomto ohľade išlo o veľký posun, pretože to bola prvá stratégia, 

ktorá vychádzala čisto z vnútornej európskej iniciatívy. EÚ je schopná danú stratégiu 

plniť a prijala už aj nové stratégie pre dlhší časový horizont. Táto stratégia bola prijatá 

ešte pred COP15 a ďalšie stratégie boli prijaté pred COP21. V tomto ohľade sa unijná 

politika posunula kvantitatívne pred COP15 prijatím stratégie pre rok 2020 a kvalitatívne 

prijatím ďalších stratégií medzi COP15 a COP21. 

Okrem toho zaznamenala unijná vnútorná politika aj kvalitatívny posun v iných 

oblastiach klimaticko-energetickej politiky rozšírením EU ETS a spustením projektu 

Energetickej únie. V oblasti financovania zvýšila EÚ vlastné výdaje aj investície cez EIB 

na klimatickú politiku vďaka „mainstreamovaniu“ klimatickej politiky, čo bolo 

vyhodnotené ako kvantitatívny posun politiky. 

V otázke „leadershipu“ bolo pre vnútornú politiku najdôležitejšie, či si „leader“ 

alebo entita, ktorá na pozíciu „leadera“ ašpiruje ustanovila ambiciózne ciele, ktoré bola 
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schopná plniť bez negatívnych dopadov. V prípade EÚ sa skutočne jedná o regionálnu 

organizáciu, ktorá si stanovuje čoraz ambicióznejšie ciele a je schopná ich plniť a pritom 

hospodársky rásť. V tomto prípade je zároveň dôležité aj to, že EÚ si určila prísnejšie 

ciele z vlastnej iniciatívy podľa vlastných možností, čo môžeme čiastočne vnímať aj ako 

inšpiráciu pre NDCs, ktoré sa stali základom nového klimatického režimu. 

Vnútorná politika EÚ samozrejme nie je bezchybná. V období medzi rokmi 2009 

a 2015 ale ukázala kvantitatívnu aj kvalitatívnu zmenu vo vývoji klimatickej politiky cez 

„mainstreaming“, úpravu EU ETS a spustenie Energetickej únie. 

Druhou rovinou, na ktorú práca nazerala bola zahraničná politika Únie. EÚ 

bezpochyby disponuje významnou štrukturálnou silou a má schopnosť konať 

v medzinárodnom prostredí a tieto vlastnosti „leadera“ spĺňa. Dôležité teda bolo, či 

vynakladá výnimočné úsilie pre dosiahnutie dohody, uprednostňuje kolektívne ciele nad 

vlastné záujmy a dokáže inšpirovať ostatných aktérov. Práca tieto vlastnosti „leadera“ 

skúmala na základe diplomatického úsilia Únie, financovania klimatickej politiky a účasti 

na významných projektoch.  

V zahraničnej politike nastal pre „leadership“ zásadný posun. EÚ skutočne po 

neúspechu v Kodani začala vynakladať výnimočné úsilie pre dosiahnutie dohody. Toto 

úsilie sa prejavovalo napríklad cez tvorbu nových koalícií a platforiem pre dialógy 

o budúcnosti klimatickej politiky a cez spustenie obrovskej diplomatickej kampane pred 

COP21. Tvorba nových platforiem bola vyhodnotená ako kvantitatívna zmena a lepšia 

organizácia diplomatického potenciálu Únie ako kvalitatívna zmena. 

 Únia zároveň začala uprednostňovať kolektívne ciele, teda dosiahnutie dohody, 

nad vlastné záujmy. Prejavilo sa to prevažne cez ochotu Únie vytvoriť kompromisy 

s ostatnými štátmi v prospech dosiahnutia dohody, napríklad v otázke právnej záväznosti 

Parížskej dohody. Tento vývoj bol označený za kvalitatívnu zmenu politiky, pretože 

snaha o dosiahnutie dohody nie je novou politikou. Avšak postoj k dosiahnutiu dohody 

zo strany EÚ sa značne zmenil a teda práca vyhodnotila snahu o kompromis ako 

kvalitatívnu zmenu. 

Zložitejšie sa dokladá schopnosť Únie inšpirovať ostatné štáty. Je ale 

preukázateľné, že Únia sa spolupodieľala na niekoľkých významných projektoch 

súvisiacich s klímou alebo vývojom nových technológií s ostatnými krajinami. Únia 

taktiež spolupracuje s Čínou na vytvorení celočínskeho systému obchodovania 

s emisnými povolenkami na základe európskeho ETS. EÚ sa ale podieľala na rôznych 

projektoch s tretími krajinami aj pred COP15 aj pred COP21 a teda v tomto ohľade 
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nedošlo k výraznejšej kvalitatívnej alebo kvantitatívnej zmene v politike EÚ. Čo sa ale 

zmenilo bolo financovanie klimatickej politiky. V tomto zmysle sa zvýšili výdaje EÚ, 

z iniciatívy Veľkej Británie vznikol GCF, v ktorom sú štáty EÚ najväčšími 

prispievateľmi. Zriadenie a prispievanie do GCF práca vyhodnotila za kvantitatívny 

posun v politike, pretože sa jedná o nový globálny inštrument určený priamo na 

financovanie klimatickej politiky v chudobnejších krajinách. 

EÚ teda zaznamenala zásadné kvantitatívne aj kvalitatívne zmeny vo svojom 

„leadershipe“ vo vnútri i navonok. Práca zároveň potvrdila predpoklad konceptu 

„leadershipu“ o tom, že prítomnosť „leadera“ značne zvyšuje šance pre dosiahnutie 

dohody. Pozícia EÚ rozhodne nie je dokonalá a vo vnútri EÚ pretrvávajú spory 

o klimatickej politike, hlavne medzi východnými štátmi a ambicióznejšími severnými 

štátmi, avšak v konečnom dôsledku spĺňa EÚ predpoklady „leadera“. Okrem toho je EÚ 

aj stabilnou súčasťou klimatického režimu a kríza „leadershipu“ v období konferencie 

v Kodani nebola spôsobená zmenou priorít alebo záväzkov zo strany EÚ. 

Zároveň je ale pravda, že počas konferencie v Kodani mali asi najvýznamnejšiu 

prítomnosť USA, ktoré nakoniec dokázali sprostredkovať aspoň nejakú dohodu. USA ale 

nemožno označiť za „leadera“ v pravom slova zmysle, pretože nespĺňajú ostatné kritériá 

„leadera“ a ich účasť na klimatickom režime je veľmi nestabilná. 

Výsledkom práce teda ostáva, že v spôsobe vedenia európskej klimatickej politiky 

došlo k zásadnému vývoju medzi konferenciami COP15 a COP21 a že EÚ vďaka tomuto 

posunu začala konečne spĺňať literatúrou stanovené vlastnosti „leadera“. Zatiaľ čo je 

pravda, že dosiahnutie dohody záviselo aj od rôznych externých faktorov, „leadership“ 

EÚ cez ukážku dobrej praxe a diplomatickú iniciatívu určite prispel pri vytvorení dohody 

na COP21.  
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Summary 
This Master’s thesis aimed to examine EU climate policy through the lens of 

leadership phenomenon. By studying literature on leadership phenomenon, this thesis 

learnt that it is much more likely to negotiate positive outcome in form of agreement or 

treaty in international relations, when there indeed is an actor that serves as a leader. As 

the EU claims to be a leader in climate policy, thesis examined what role the EU played 

in negotiations at COP15 and COP21, the two climate conferences of the 21st century that 

aimed to formulate and adapt a treaty establishing a new global climate regime. 

At first, the thesis explored existing literature on leadership, formulated its 

definition of leadership and qualities that a leader possesses. Based on this definition, the 

thesis identified areas of the EU policy, which would be further examined and analysed. 

The purpose of the conducted analysis was to determine whether the EU did in fact change 

the way it formed and operated its climate policy and exercised leadership. 

Throughout its research, the thesis found significant qualitative and quantitative 

changes in the EU’s climate policy, both in the EU inner affairs and in its external 

dimension. The EU has made improvements in its inner climate policies. It created its 

first plan for reducing emissions which was independent of commitments made by other 

entities or international treaty. The EU also reformed some of its existing policies and put 

more financial focus on climate policies. 

In the external dimension, the EU started exercising leadership more proficiently, 

when it was able to mobilise its soft power and facilitate dialogue and compromise 

between countries.  

The conclusion summarized these findings and applied them to the leadership 

definition established in the first chapter of the thesis. In the end the thesis established 

that the way the EU was conducting its climate policy has changed in quantitative (new 

policies and initiatives were added) and qualitative (change of intensity of existing 

policies) ways after the unsuccessful conference COP15 in Copenhagen. The EU changed 

its inner policies, but also became more active in external dimension of climate policy. 

According to literature on leadership, this change in the EU’s behaviour made the 

successful outcome of COP21 more likely.  
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