
Opatrenia 
v oblasti klímy

EÚ prijíma opatrenia v oblasti zmeny klímy v reakcii na zmeny, ktoré nastávajú v klíme Zeme, predovšetkým zvyšovanie globálnej teploty 
v dôsledku nárastu emisií skleníkových plynov, ktorý spôsobuje ľudská činnosť. Vyššie priemerné teploty majú množstvo dôsledkov vrá-
tane silnejších a častejších extrémnych poveternostných javov, ako sú záplavy, suchá a búrky. Takéto udalosti nepredstavujú len priamu 
hrozbu pre ľudí, ale môžu ohroziť aj produkciu potravín a spôsobiť nedostatok vody, čo zasa môže viesť k hladomoru, regionálnym konfliktom  
a masovej migrácii.

EÚ usilovne snaží znižovať emisie skleníkových plynov a prejsť na čisté, 
nízkouhlíkové a udržateľné hospodárstvo, ako aj riešiť neodvratné dôsledky 
zmeny klímy.

Čo EÚ robí
Medzinárodné spoločenstvo sa v Parížskej 
dohode o zmene klímy zhodlo na tom, že 
ak sa má zmena klímy udržať pod nebez-
pečnou úrovňou, treba udržať zvýšenie glo-
bálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní 
s predindustriálnou úrovňou, pričom cieľom 
je toto zvýšenie udržať na 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnou úrovňou. EÚ zaviedla 
spektrum politík a nástrojov na znižovanie 
emisií a podporu prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo, pričom v rámci jej adaptačnej 
stratégie sa propagujú také opatrenia ako 
budovanie protipovodňových bariér, pesto-
vanie plodín odolných proti suchu  
a zmena stavebných predpisov.

Neriešenie problémov súvisiacich 
so zmenou klímy by mohlo byť pre 
EÚ a zvyšok sveta veľmi nákladné. 
Rastúci dopyt po čistých technológi-
ách zároveň predstavuje príležitosť 
na inovácie, modernizáciu priemyslu 
a ekologické pracovné miesta a eko-
logický rast. Opatrenia v oblasti klímy 
sú teraz zahrnuté do všetkých hlav-
ných výdavkových programov EÚ, 

pričom na iniciatívy súvisiace s klímou sa 
má vynaložiť 20 % rozpočtu EÚ na roky  
2014 – 2020.

EÚ si stanovila cieľ znížiť emisie skleníko-
vých plynov do roku 2030 najmenej o 40 % 
v porovnaní s rokom 1990. EÚ už prijala 
právny rámec na splnenie cieľa do roku 2030 
a začala s prípravami novej dlhodobej straté-
gie EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov.

Cieľ týkajúci sa emisií je jedným z troch kľú-
čových cieľov v oblasti klímy a energetiky na 

obdobie do roku 2030. Ďalšie dva ciele sú 
tieto: do roku 2030 má aspoň 32 % energie 
pochádzať z obnoviteľných zdrojov a ener-
getická efektívnosť sa má v porovnaní so 
súčasným stavom zvýšiť aspoň o 32,5 %.

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami je 
základným kameňom politiky EÚ v oblasti 
zmeny klímy a vedie k nákladovo efektív-
nemu znižovaniu emisií z priemyslu, elek-
trární a leteckej dopravy v rámci Európy. 
Členské štáty EÚ sa zároveň dohodli na 
vnútroštátnych cieľoch na znižovanie emisií 

v ďalších odvetviach, ako sú doprava, 
budovy a poľnohospodárstvo.

EÚ stojí na čele celosvetového úsilia 
v boji proti zmene klímy, predovšet-
kým povzbudzuje medzinárodné 
spoločenstvo, aby zachovalo dyna-
miku Parížskej dohody a uviedlo ju 
do praxe na celom svete. V decem-
bri 2018 bola Európa opäť vedúcou 
silou na konferencii OSN o zmene 
klímy v poľskom meste Katovice, kde 
sa dohodol nový súbor pravidiel na 
vykonávanie Parížskej dohody.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/climate-action_sk
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ONLINE
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch 
Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/
index_sk

OSOBNE
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. 

Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke:  
https://europa.eu/european-union/contact_sk

TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto 
službu môžete kontaktovať:

—  prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 
(niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať), 

— prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: 00 32 2 299 9696, alebo 
—  e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/ 

contact_sk

PÍSOMNÉ INFORMÁCIE O EURÓPE
Publikácie o EÚ možno získať jedným kliknutím na webovom sídle:  
https://publications.europa.eu/sk/publications

ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE
Európska komisia má úrady (zastúpenia) vo všetkých členských štátoch Európskej 
únie: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local- 
offices-eu-member-countries_sk

STYČNÉ KANCELÁRIE V ČLENSKÝCH ŠTATOCH
Európsky parlament má styčnú kanceláriu v každom členskom štáte Európskej 
únie: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/stay-informed/ 
liaison-offices-in-the-member-states

DELEGÁCIE EURÓPSKEJ ÚNIE
Európska únia má delegácie aj v iných častiach sveta:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

EÚ je
vám k dispozícii

Iné informačné prehľady 
v sérii „Čo Európska  
únia robí“

Máte otázky o Európskej únii? 
Pomôže Vám služba Europe Direct: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

Tento informačný prehľad  
je súčasťou publikácie  
„Európska únia: čím je a čo robí“. 
Interaktívna verzia tejto publikácie, ktorá 
obsahuje odkazy na online obsah, je 
dostupná vo formátoch PDF a HTML na 
adrese: http://www.publications.europa.
eu/ webpub/com/eu-what-it-is/sk/

Rukopis bol dokončený v máji 2019.
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