
2019   Zelená dohoda pro Evropu
Evropská unie se hlásí k cíli klimatické 
neutrality do roku 2050.

2020–2021   Evropský klimatický zákon
Evropský parlament a členské státy 
schvalují právní závaznost klimatické 
neutrality do roku 2050.
Evropští lídři schvalují návrh Komise na 
průběžný cíl snížit emise o 55 % do roku 
2030 (oproti roku 1990).

2021   Fit for 55
Evropská komise vytváří návrh souboru 
opatření, která by měla zajistit snížení emisí 
o 55 % do roku 2030.

ŠIRŠÍ KONTEXT FIT FOR 55

Přiměřenost a účinnost opatření
Široké využití tržních mechanismů a doplnění netržními 
opatřeními tam, kde by trh nefungoval efektivně.

Znečišťovatel platí
Pokud firmy nesou náklady spojené s dopadem svých 
emisí, jsou motivovány k zavádění čistých technologií.

Solidarita
Cílená a systematická podpora pro skupiny obyvatel, 
které mohou být opatřeními neúměrně zasaženy.

PRINCIPY FIT FOR 55

Soubor opatření pro přípravu dosažení 55% snížení emisí a současně zajištění spravedlivé 
transformace v celém hospodářství, společnosti i průmyslu.

C O JE  F IT  F OR 55

více info na faktaoklimatu.cz/fit-for-55 zdroj dat: Evropská komise
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TRŽNÍ MECHANISMY

Emisní povolenky

Revize EU ETS
ETS   Emissions Trading System

Zahrnutí letecké a námořní
 dopravy do EU ETS

Rozšíření EU ETS
 o silniční dopravu a budovy

Uhlíkové vyrovnání na hranicích
CBAM   Carbon Border Adjustment Mechanism

Revize směrnice o zdanění energie 
ETD   Energy Taxation Directive

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Vznik Sociálního 
klimatického fondu

Posílení Modernizačního fondu
a Inovačního fondu

CÍLE A REGULACE

Energetika
Krajina a ekosystémy

Doprava

Revize směrnice o obnovitelných zdrojích
RED   Renewable Energy Directive

Revize směrnice o energetické účinnosti
EED   Energy Efficiency Directive

Revize nařízení o sdílení úsilí
ESR   Effort Sharing Regulation

Iniciativa pro čistší námořní paliva FuelEU

Revize nařízení o využívání 
půdy a lesnictví
LULUCF   Land Use, Land Use 
Change and Forestry

Lesní strategie EU

Iniciativa pro udržitelnější letecká paliva ReFuelEU

Nová infrastruktura pro alternativní paliva

Přísnější emisní předpisy pro
osobní automobily a dodávky


