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Vážený pane místopředsedo,
Rádi bychom vám a vašemu týmu poděkovali za všechnu tvrdou práci s cílem, aby se v Bruselu dostaly otázky klimatu
do popředí v debatě o obnově po Covid pandemii. Jsou to těžké časy pro všechny členské státy, ale nesmíme ztratit ze
zřetele naše dlouhodobé cíle a nyní více než kdy jindy posilovat synergie našich činů.
Rádi bychom však při této příležitosti sdíleli naši upřímnou naději, že připravovaný dokument Posouzení dopadů1
klimatických opatření do roku 2030 a s tím související akční plán, poskytnou pevný základ pro rozhodnutí našich
leaderů v Evropské radě. Tyto dokumenty by nám měly umožnit společné porozumění opatřením, která budeme
muset v EU přijmout do roku 2030, pokud máme dosáhnout navrhovaných cílů umožňujících spravedlivý přechod pro
všechny do klimaticky neutrální EU do roku 2050.
Považujeme „Posouzení dopadů” za hlavní dokument pro rozhodování s ohledem na potenciálně zvýšený cíl.
Posouzení dopadů by proto mělo představovat důkladný a podrobný dokument, který nás bude informovat o
důsledcích našich potenciálních rozhodnutí na všech úrovních. To se týká úrovně EU, úrovně členských států a
odvětvové úrovně členských států. Přispět budou muset všechny členské státy a všechna odvětví. Všichni budeme
muset podniknout mnoho akcí v různých oblastech a pro každou z nich musíme vědět, do jaké míry to bude ovlivněno
a kde.
Rádi bychom se vyhnuli situaci, kdy nikoho nezajímá, jaké jsou skutečné sociální, environmentální a ekonomické
náklady pro nás všechny. Nejedná se o drobné problémy, protože tvoří nedílnou součást našeho vývoje. To jsou
důležité otázky, které si zaslouží odpovědi:
•

Jaká opatření budou zapotřebí ke snížení emisí v různých odvětvích na úrovni EU a členských států?

•

Kolik financí bude zapotřebí pro zvýšení cíle?

•

Jaký druh podpůrných nástrojů bude spojen s implementací?

•

Které inovace jsou zásadní pro snížení emisí v různých odvětvích a regionech v EU?

•

Jaké jsou nákladově nejefektivnější možnosti snížení v různých členských státech?

•

Které sociální skupiny budou nejvíce postiženy?

•

Jak se můžeme vyhnout nárůstu energetické chudoby?

•

Jak lze zohlednit provedená historická snížení v souladu se závazky UNFCCC? 2

1

Oficiální název dokumentu - Impact Assessment (často používaná zkratka je IA)

2

United Nations Framework Convention on Climate Change - Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

„Posouzení dopadů” by mělo být především realistické. Zažíváme globální pandemii, která brzy neskončí a mohou přijít
další. Toto již nefunguje jako obvykle, takže ani Posouzenáí dopadů by nemělo být obvyklé. Podle našeho názoru je
důležité, aby Posouzení dopadů mělo důvěryhodnou výchozí hodnotu založenou na kolektivním úsilí členských států
vyjádřenou v národních akčních plánech v oblasti energetiky a zohlednilo současnou pandemii i brexit. Všichni budeme
potřebovat realistický dokument, který pomůže pochopit, jaké jsou důsledky našich budoucích rozhodnutí na základě
aktuálních okolností. To také znamená předložení věrohodných prognózovaných údajů o emisích a jejich redukce pro
rok 2030.
Posouzení dopadů by mělo představovat některé možnosti, kterými se můžeme řídit, ale nemělo by předjímat naše
volby. Při posuzování možností by měly hrát důležitou roli finanční kapacity a konkrétní vnitrostátní podmínky. Nemělo
by to vylučovat žádné technologie, které by mohly být použity k dosažení cíle.
Naše výzva k důkladnému a podrobnému posouzení dopadů nepochází z nedostatku znalostí a informací na úrovni
jednotlivých zemí. Naopak zjišťujeme, že posouzení dopadů na rok 2030 je nezbytným doplňkem analýzy na národní
úrovni. Někteří z nás již vymodelovali cesty k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a dosažení dílčích cílů do
roku 2030. Některé z výsledků se odrážejí v dlouhodobých strategiích dekarbonizace a národních energetických a
klimatických plánech. Tato provedená práce přesto nepředstavuje plný rozsah možností a nezahrnuje nedávné změny
a další opatření. Akční plán by měl zahrnovat konkrétní kroky, které je třeba podniknout v různých odvětvích za
účelem dosažení navrhovaných cílů. Navrhovaná legislativní a nelegislativní opatření by měla kombinovat hodnocení
nástrojů „zdola nahoru“, které jsou nezbytné pro transformaci každého odvětví ekonomiky EU v souladu s
dlouhodobým cílem neutrality klimatu. Rovněž by měly zahrnovat vhodné mechanismy k řešení rizik identifikovaných v
posouzení dopadů, zejména aby se zabránilo vytváření dodatečné zátěže pro nejzranitelnější a nejchudší Evropany a
hrozbě pro odvětví s většími emisemi uhlíku.
Jsou to těžké časy pro všechny, ale neměli bychom brát jako záminku pro nečinnost. Naopak, nyní více než kdy jindy
potřebujeme spolehlivé a soilidní informace nejen na úrovni EU, ale i na úrovni členských států.
Pouze dobře informovaná rozhodnutí jsou dobrá rozhodnutí a důkladná analýza je nepostradatelným prvkem, pokud
nechceme v transformaci nikoho nechat za sebou. Mít každého na palubě je zásadní podmínka pro úspěšný výsledek
našeho snažení.
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