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I. HISTORICKÝ VÝVOJ
A FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE
Historický vývoj Evropské unie
Současná Evropská unie je přímým výsledkem odhodlání evropských politiků zamezit dalším násilným konﬂiktům v Evropě po druhé
světové válce. Původním záměrem bylo připoutat jednotlivé země k sobě navázáním užší průmyslové a hospodářské spolupráce.
Závazky EU se od té doby v důsledku nových úkolů rozrostly a připojilo se mnoho dalších zemí.
1950:

Robert Schuman, francouzský ministr zahraničí navrhuje sjednocení uhelného a ocelářského průmyslu v západní
Evropě. Tento návrh vedl v roce 1951 k podpisu Pařížské smlouvy, kterou bylo založeno Evropské společenství uhlí a
oceli (ESUO) se šesti členy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a SRN.

1957:

Stejných šest zemí podepisuje také Římské smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské
společenství pro atomovou energii (EURATOM). Tato společenství začala mezi zmíněnými šesti zeměmi odstraňovat
obchodní bariéry a postupně se vydávala cestou společného trhu.

1967:

Instituce EHS, ESUO a EURATOMU jsou sjednoceny do jediného souboru institucí: Evropské komise, Evropské rady a
Evropského parlamentu (původně byli jeho členové vybírání národními parlamenty).

1973:

Do Evropského společenství (ES) vstupuje Dánsko, Irsko a Spojené království.

1979:

První přímé volby do Evropského parlamentu. Poslance volí voliči ve všech členských zemích ES.

1981:

Do Evropského společenství vstupuje Řecko.

1986:

Do Evropského společenství vstupuje Portugalsko a Španělsko.
Vlády členských zemí ES podepisují Jednotný evropský akt zavádějící principy jednotného vnitřního trhu, díky němuž se
osoby, zboží, kapitál a služby mohou volně pohybovat v rámci ES.

1992:

Podpis Maastrichtské smlouvy, vznik Evropské unie a zavedení nových forem spolupráce mezi vládami členských států
– například v otázkách obrany, spravedlnosti a vnitřních záležitostí.
Představitelé EU dále souhlasí, že do deseti let vznikne Hospodářská a měnová unie s jednotnou měnou, kterou bude
spravovat Evropská centrální banka.
Jednotný trh je formálně hotov, k naplnění slibu volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb však stále zbývá mnoho
práce.

1995:

K Evropské unii (EU) přistupuje Rakousko, Finsko a Švédsko.

1999:

Je oﬁciálně zavedena jednotná evropská měna, euro, 11 členských států EU ji přijímá jako svou oﬁciální měnu a vytvářejí
tak oblast známou jako eurozónu.

2001:

Do eurozóny se zapojuje Řecko.
Podpis Niceské smlouvy zavádějící reformy evropských institucí jako přípravu na rozšíření Unie o deset nových členských
států v roce 2004.
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1. ledna se euro stává skutečností a euro bankovky a mince nahrazují národní měny ve 12 z 15 členských států EU a
těmito státy jsou: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko Rakousko,
Řecko a Španělsko.
Je ustaven Konvent jednající o budoucnosti Evropy, na kterém se podílí členové národních vlád a parlamentů v členských
státech a zemích čekajících na vstup do EU, éeEvropské komise a Evropského parlamentu.

2003:

Konvent předložil představitelům EU svůj návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Vlády členských států o tomto návrhu
začínají jednat.

2004:

Do Evropské unie vstupuje deset nových zemí včetně osmi zemí ze střední a východní Evropy:Česká republika, Estonsko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko a také Kypr a Malta.
Představitelé EU dosahují dohody ve věci Ústavní smlouvy, která sdružuje všechny předchozí evropské smlouvy do
jednoho dokumentu a zavádí změny do fungování Unie. Členské státy mají na ratiﬁkaci smlouvy dvouletou lhůtu. Tato
smlouva může vstoupit v platnost pouze pokud je schválena všemi členskými státy EU.

2005:

Čtyři země uspořádaly referendum o evropské Ústavní smlouvě: Lucembursko a Španělsko hlasují pro, Francie a
Nizozemsko však ústavu zamítají.

2007:

Do EU vstupují Rumunsko a Bulharsko, čímž se celkový počet členských států zvyšuje na 27.
Slovinsko vstupuje do eurozóny.
Představitelé EU začínají jednat o nové evropské smlouvě, která je v prosinci roku 2007 podepsána v Lisabonu.
EU oslavuje 50. výročí svého založení.

2008:

Kypr a Malta vstupují do eurozóny.
Proces ratiﬁkace Lisabonské smlouvy je v plném proudu ve všech 27 členských státech EU. 24 členských států smlouvu
schválilo ve svých parlamentech, ale Irsko ji zamítlo v referendu. Začíná diskuze o tom, jak na irské „ne“ reagovat.

2009:

Slovensko má přijmout euro, čímž se celkový počet zemí, které přijaly jednotnou měnu, rozšíří na 16.

A deliberative polity-making project

2002:

3

europolis_cz.indd 3

14/04/09 9:29:05

Fungování EU
Za každodenní fungování Evropské unie odpovídají tři hlavní
instituce: Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský
parlament. Další dva orgány, Evropský soudní dvůr a Evropský
účetní dvůr, hrají klíčovou roli v dohledu nad dodržováním
evropských zákonů a nad výdaji z evropského rozpočtu. Za
správu eura odpovídá Evropská centrální banka.

Evropská komise
Evropská komise je výkonným orgánem EU. Plní čtyři hlavní
úlohy:
• Navrhuje nové evropské právní normy;
• Řídí a dohlíží nad zaváděním evropských politik a
spravuje rozpočet;
• Prosazuje evropské zákony (spolu s Evropským soudním
dvorem);
• Reprezentuje EU na mezinárodní úrovni, v některých
oblastech jménem EU jako celku vyjednává o
mezinárodních dohodách;
Vlády členských států EU jmenují každých pět let nového
předsedu a členy Komise (v současné době po jednom ze
všech 27 členských států EU), kteří jsou následně schvalováni
Evropským parlamentem. Každý komisař zodpovídá za
určitou oblast evropské politiky a pracuje v malé soukromé
kanceláři s podporou oddělení zaměstnávajících stálé
evropské úředníky se sídlem v Bruselu.
Komise je politicky odpovědná Evropskému parlamentu,
který má právo odvolat předsedu a členy Komise vyslovením
nedůvěry.
Podle Lisabonské smlouvy bude počet eurokomisařů snížen
na dvě třetiny z celkového počtu členských států EU a
komisaři se budou střídat dle rotačního principu.

Rada Evropské unie
Rada Evropské unie je hlavním rozhodovacím orgánem EU.
Je tvořena ministry ze všech členských států EU. Scházejí se
ti ministři, jejichž obor se projednává (takže například ministři
životního prostředí z každého členského státu zasedají v
Radě ve složení pro životní prostředí a ministři zemědělství
se scházejí v Radě ve složení pro zemědělství).
Předsedové vlád a/nebo prezidenti všech 727 členských
států, plus předseda Evropské komise, se scházejí na
zasedáních Evropské rady, která se obvykle konají čtyřikrát
ročně. Tato vrcholná setkání se zabývají deﬁnováním celkové
evropské politiky a řešením otázek, které nelze urovnat na
nižší úrovni.
Podle Lisabonské smlouvy bude Radu Evropské unie vést
předseda, který bude volen představiteli EU na dvouapůlleté

období s jednou možností znovuzvolení.
Rada ve svých různých složeních má šest hlavních úkolů:
• Přijímat evropské zákony (ve většině otázek evropské
politiky spolupracuje s Evropským parlamentem, v
některých velmi citlivých oblastech však Rada rozhoduje
sama);
• Koordinovat rozsáhlé hospodářské politiky členských
států;
• Uzavírat mezinárodní dohody mezi EU a ostatními zeměmi
nebo organizacemi;
• Ve spolupráci s Evropským parlamentem schvalovat
rozpočet Evropské unie;
• Vypracovávat Společnou zahraniční a bezpečnostní
politiku EU;
Koordinovat spolupráci mezi národními soudy a policejními
sbory v oblasti kriminality.
Většina těchto úkolů se vztahuje k oblastem, u kterých se
členské státy shodly na sdílení suverenity a převedení svých
rozhodovacích pravomocí na Evropskou unii. Nicméně v
případě dvou posledně jmenovaných úkolů členské státy
převedly na Unii pouze velmi omezený rozsah pravomocí,
dohodly se však, že na celé škále otázek budou spolupracovat
(tento proces se nazývá mezivládní spolupráce).
Tyto pravomoci budou Lisabonskou smlouvou rozšířeny.
Aby EU zvětšila svůj vliv na mezinárodní scéně, nově bude
zřízena funkce Vysokého představitele pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku a vlastní diplomatická služba EU.
V mnoha oblastech evropské politiky rozhoduje Rada
hlasováním kvaliﬁkovanou většinou, což je systém, ve kterém
každý stát disponuje počtem hlasů zhruba odpovídajícím
počtu obyvatel. Na základě Lisabonské smlouvy přejde EU
na hlasování dvojí většinou, k přijetí zákona pak bude třeba
podpory alespoň 55% členských států EU, které zároveň
zastupují nejméně 65% populace EU.
O většině nejožehavějších témat, včetně změn Smluv o
EU a rozhodování o přijetí nových členských států, se však
rozhoduje jednomyslně a každá ze zemí tak má právo sama
návrhy vetovat. Lisabonská smlouva omezí počet záležitostí,
o kterých se nyní rozhoduje jednomyslně, a rozšíří většinové
hlasování do dalších 50 legislativních oblastí.
V předsednictví Rady se střídají všechny členské státy po
šesti měsících a tento systém se nazývá rotující předsednictví.
Podle Lisabonské smlouvy má předseda Rady vést summity
EU a Vysoký představitel EU pro SBZP vést setkání ministrů
zahraničních věcí, ale na ostatních setkáních Rady má být
zachován systém rotujícího předsednictví.
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Evropský soudní dvůr

Evropský parlament zastupuje občany EU a jeho poslanci
(MEP) jsou přímo voleni každých pět let. Každý občan EU,
který je zapsán do seznamu voličů, má právo volit svého
zástupce do Evropského parlamentu.

Soudní dvůr se sídlem v Lucemburku je tvořen soudci ze
všech členských států a je odpovědný za dohled nad tím,
jak členské státy dodržují zákony přijaté v Bruselu a nad tím,
aby evropské zákony byly vykládány a prováděny ve všech
členských státech stejným způsobem.

Současný Parlament, který byl zvolen v červnu 2004, má 785
členů ze všech 27 členských států EU. Poslanci nezasedají
podle národností, ale podle sedmi evropských politických
skupin. V současnosti je nejsilnější středopravicová Evropská
lidová strana, druhou největší je středolevicová strana
evropských sociálních demokratů.
Poslanci Evropského parlamentu mají různé názory na EU,
od výrazné podpory silnější evropské integrace po zastánce
vystoupení jejich země z EU.

A deliberative polity-making project

Evropský parlament

Evropský účetní dvůr
Tato instituce se sídlem v Lucemburku je tvořena představiteli
všech členských států a dohlíží nad vynakládáním prostředků
z rozpočtu Evropské unie. Odpovídá za řádné vybírání
a zákonné a účelné vynakládání evropských ﬁnančních
prostředků.

Parlament plní čtyři hlavní funkce:
• Přijímá evropské zákony, společně s Radou, v mnoha
oblastech evropské politiky;
• Vykonává demokratický dohled nad ostatními institucemi
EU;
• Schvaluje nebo zamítá rozpočet navržený Radou;
• Společně s Radou schvaluje přijetí nových zemí do
Evropské unie.
Parlament je jedinou evropskou institucí, která je plně
otevřená kontrole veřejnosti: zasedání parlamentu jsou
veřejná a jeho stanoviska a usnesení jsou publikována.
Podle Lisabonské smlouvy má být počet poslanců snížen
na 750 plus předseda parlamentu. Díky rozšíření sdílených
rozhodovacích pravomocí Evropského parlamentu do více
oblastí také vzroste jeho role.

Kdo rozhoduje?
Přestože nové zákony navrhuje Evropská komise, o jejich
přijetí rozhoduje Rada Evropské unie (tvořená ministry, kteří
jsou odpovědní svým národním parlamentům a voličům) a
Evropský parlament (jehož členové jsou přímo odpovědní
voličům).
V oblastech, kde tyto dvě instituce mají spojené pravomoci,
procházejí návrhy procesem jednání, jehož cílem je dojít k
dohodě o konečné podobě dané legislativy. Může se jednat o
dlouhodobý proces v řádů měsíců nebo roků.
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II. Přistěhovalectví
Přistěhovalectví je citlivé politické téma v mnoha
členských státech EU. Probíhá intenzivní debata o
tom, zda je dobré nebo špatné pro naše hospodářství
a společnosti umožnit lidem ze zemí, které nejsou členy
Unie, žít a pracovat v EU. Žhavě se diskutuje o otázce, jak
nekompromisně by měly vlády bránit ilegálním migrantům ve
vstupu do svých zemí a posílat pryč ty, o nichž se zjistí, že
zde již nelegálně žijí. .
Tyto argumenty nabývají na intenzitě v době současné
hospodářské krize, která v mnoha částech Evropy tlačí
nezaměstnanost nahoru a zintenzivňuje tlak na státní
rozpočty.
Členské státy EU se musí také vypořádat s úkoly, které před
ně staví stále smíšenější obyvatelstvo, s rychlými sociálními,
kulturními a náboženskými změnami ve svých společnostech.
Někteří to pokládají za pozitivní vývoj, ale vzbuzuje to i obavy
- na jedné straně z potenciálních hrozeb pro tradiční evropský
„způsob života“ a na druhé straně ze zvýšené míry rasismu a
diskriminace migrantů a etnických menšin.
Přistěhovalecká politika EU se zabývá pouze lidmi, kteří
přijíždějí z jiných částí světa, aby se usadili a pracovali v
EU. Netýká se lidí z 27 členských států EU, jelikož ti mají
právo pracovat a žít kdekoli v Unii (i když některé členské
státy uložily dočasná omezení tohoto práva pro lidi ze
středoevropských a východoevropských zemí, které do EU
vstoupily v letech 2004 a 2007). Touto problematikou se tudíž
tento dokument nezabývá.
Další hojně diskutovanou otázkou je začlenění migrantů s
cílem umožnit jim podílet se plnohodnotně na hospodářském,
sociálním, politickém, občanském a kulturním životě své
„hostitelské“ země. V souvislosti s tím vzniká diskuse o tom,
do jaké míry by se migranti měli přizpůsobit společnostem, v
nichž žijí, nebo zda by měli mít spíše možnost žít podle svých
zvyků a tradic. Tato otázka však už přesahuje rámec těchto
informačních materiálů.
Také se jedná o tom, jak řešit žádosti o azyl od osob, které
přijíždějí do EU s cílem najít mezinárodní ochranu, protože
své domovské země opouštějí spíše z důvodu hrozby
pronásledování než z ekonomických důvodů.
Probíhá rovněž živá debata o tom, jak označovat osoby, které
vstoupí do země a žijí a pracují tam bez potřebného povolení.
Mnozí argumentují tím, že by neměli být označovány za
„ilegální“, jelikož není možné, aby osoba byla „ilegální“ –
ilegální jsou jejich aktivity. Z tohoto důvodu upřednostňují
výraz „neregulérní“. Za účelem zjednodušení však tento

dokument používá slovo „ilegální“, jelikož se stále jedná o
výraz, který se ve veřejné debatě používá nejčastěji.

Klíčové otázky
Klíčovou výzvou pro EU a politické činitele v jednotlivých
členských státech je sladit různé cíle politik v této oblasti:
přilákání migrantů ze třetích zemí, které podle mnohých
potřebujeme z ekonomických důvodů, a na druhou stranu
odradit jiné od ilegálního vstupu do EU.
Tyto dvě problematiky – legální a ilegální migrace – jsou
úzce spojeny a často zaměňovány. Probíhá debata o potírání
ilegální migrace, která je v myslích mnoha lidí spojená s
mírou, do jaké by měla být legální migrace povolena nebo
skutečně podporována.
To vybízí mnohé členské státy EU k tomu, aby přijaly dvojí
přístup: na jedné straně usilovat o posílení vlastních hranic i
hranic EU, aby lidé nemohli vstupovat do Unie bez povolení,
a na druhé straně otevřít kanály pro legální migraci s cílem
přilákat pracovníky, které podle mnohých EU potřebuje,
aby zaplnila nedostatek pracovní síly na trhu práce, resp.
nedostatek pracovníků na určitých pracovních místech.
Někteří argumentují tím, že politiky EU o legální migraci
mohou být důvěryhodné pouze v případě, že EU jako první
ukáže, že je schopna vypracovat účinné politiky o nelegální
migraci.
Ve skutečnosti bylo na úrovni EU z důvodů vysvětlených níže
dosaženo mnohem většího pokroku při vývoji přísnějších
kontrolních mechanismů (hraniční kontroly lidí vstupujících
do EU atd.) a při řešení ilegální migrace než při slaďování
politik o legální migraci.
Pak zde vyvstává otázka „kdo by měl dělat co“: Do jaké
míry by měly mít členské státy EU volnost při rozhodování o
svých vlastních přistěhovaleckých politikách a do jaké míry
je v dnešním stále mobilnějším světě, kde se lidé mohou
mnohem snadněji přesouvat mezi zeměmi, nutné řešit tuto
problematiku na úrovni EU, nebo dokonce na celosvětové
úrovni?

Klíčová fakta
Téměř čtyři procenta obyvatelstva EU tvoří migranti ze
třetích zemí. Přicházejí do EU z celé řady důvodů, včetně
pracovních, studijních nebo rodinných důvodů.
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Migrační vzorce se napříč EU výrazně mění. Ve Finsku a v
Maďarsku tvoří cizí státní příslušníci (občané EU i občané
jiných zemí) méně než čtyři procenta celkové populace. Na
druhé straně stupnice leží Lucembursko, kde představují více
než jednu třetinu obyvatelstva.
Do značné míry se liší i typ migrantů a místo, odkud pocházejí.
Ve Francii představují rodiny migrantů, kteří v zemi již byli, více
než polovinu všech osob, které do Francie v posledních letech
přijely, zatímco jiné země vítají větší podíl nových pracovníků z
řad migrantů. V Německu tvoří zdaleka největší skupinu turečtí
migranti, zatímco ve Spojeném království jsou třemi největšími
skupinami migrantů Irové, Indové a Poláci.
Obecně řečeno, prohlubující se propast mezi nejbohatšími a
nejchudšími zeměmi světa vede ke zvýšené migraci, přičemž
v Evropské unii se z důvodu zeměpisné polohy dostávají pod
silný tlak zejména její jižní a východní vnější hranice.
Mnoho migrantů žije a pracuje v EU legálně poté, co požádali
o nezbytná víza, která jim byla udělena. Přesné číslo v
jednotlivých zemích závisí na přistěhovaleckých politikách,
které razí jednotlivé vlády, a na tom, kolik legálních migrantů
podle rozhodnutí země chce a/nebo potřebuje.
Jiní však do EU vstupují nelegálně (bez potřebných víz) nebo
tam vstupují legálně, ale poté tam zůstanou a pokračují v
nelegální práci, i když jim vypršelo vízum. Údaje Evropské
komise naznačují, že v roce 2006 žilo v EU až 8 milionů
ilegálních přistěhovalců a že více než polovina z nich se
dostala do Unie legálně, ale poté překročili platnost svého
práva na pobyt.
Na pozadí změn v evropské populaci, která se už v některých
zemích EU začala zmenšovat a stárne, protože lidé mají
obecně méně dětí a žijí déle než v minulosti, probíhá debata o
tom, kolik migrantů každý rok přijmout.
Vcelku má počet obyvatel EU podle předpovědí do roku 2050
klesnout ze současných 495 milionů na 472 milionů, přičemž se
předpokládá, že počet osob starších 64 let vzroste z dnešních
81 milionů na víc než 141 milionů a počet osob mladších 15 let
klesne z dnešních necelých 80 milionů na něco přes 63 milionů
(i když i zde platí, že se tyto vzorce v jednotlivých zemích liší).
Pokud k tomu dojde, bude to znamenat, že bude méně
lidí v produktivním věku, kteří budou podporovat rostoucí
počet starších lidí v důchodu. Důsledkem by byl nedostatek
pracovníků na některých typech pracovních míst a zvýšené
zatížení pro sociální stát, v němž by daně potřebné pro
ﬁnancování důchodů, zdravotní péče atd. pro starší odvádělo
méně lidí.

A deliberative polity-making project

Podle odhadů žije dnes na celém světě více než 200 milionů
migrantů (tři procenta světové populace). Z toho 42 milionů
migrantů žije v oblasti EU, z nich 14 milionů tvoří občané EU
žijící v jiném členském státě a 28 milionů ti, kteří se narodili
mimo území Unie.

Klíčová témata debaty
o přistěhovalectví
Mnoho odborníků argumentuje, že výsledný nedostatek
pracovníků nelze odstranit pouze vyšší plodností a
vzdělávacími kurzy. To vyvolává stále častější diskuse o tom,
jakou případnou roli by měla hrát legální migrace při řešení
tohoto nedostatku a expanzi pracovní síly EU, přičemž by se
diskuse měla zaměřit na otázku „kdo“ a „kolik“.
Mnozí zaměstnavatelé si stále častěji stěžují na to, že
nemohou najít pracovníky, které potřebují, v řadách státních
příslušníků své země. Mimo jiné uvádějí, že i když v EU
roste z důvodu hospodářské krize nezaměstnanost, panuje v
některých odvětvích stále nedostatek pracovníků.
Kromě toho většina migrantů vykonává v současné době
v EU práce, kde stačí nízká kvaliﬁkace. Zastánci přijímání
většího počtu migrantů argumentují tím, že ambice Unie
zůstat významným hráčem světového hospodářství a
být světovou jedničkou v klíčových odvětvích (jako jsou
technologie a služby) znamenají, že Unie potřebuje větší
množství vysoce kvaliﬁkovaných odborníků, kteří mohou být
ve větších počtech k dispozici v jiných částech světa.
Z tohoto důvodů zastávají dvojí přístup: opatření pro vytvoření
lépe vyškolené vlastní pracovní síly v kombinaci s přijímáním
většího počtu migrujících pro odstranění zbývajícího
nedostatku.
Jiní však argumentují, že pro odstranění nedostatku
pracovníků Evropa nepotřebuje migranty. Poukazují na
rostoucí míru nezaměstnanosti v některých členských státech
EU a trvají na tom, že odpověď je ukrytá v rekvaliﬁkaci
„národních“ pracovníků, která by jim umožnila získat
nezbytné dovednosti a schopnost pružněji měnit pracovní
místa a profese.
Tvrdí také to, že přijímání výrazně vyššího počtu migrantů
by neúměrně zatížilo veřejné služby, jako je bydlení a
zdravotnictví, v zemích, jejichž rozpočty jsou již nyní silně
napjaté a čelí výrazným dalším nákladů, mají-li poskytovat
další požadované služby.
To ještě znásobují obavy ze sociálního, kulturního a
náboženského vlivu, který mohou mít migranti na místní
komunity. Někteří argumentují tím, že se zásadně změní
evropský „způsob života“, a při tom v posledních letech
obracejí pozornost na vliv rozrůstajících se muslimských
komunit na evropské společnosti. Panují rovněž obavy z
toho, že se evropské společnosti stále více tříští, protože
migranti a komunity, v nichž nyní žijí, nadále dodržují své
vlastní tradice a zvyky místo toho, aby se přizpůsobili větší
rozmanitosti.
Jiní však argumentují tím, že smíšenější populace může
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být pro společnost jako celek přínosem, a upozorňují, že
legální migranti přispívají k nákladům na poskytování dalších
veřejných služeb nutných pro uspokojení jejich potřeb tím, že
platí daně podobně jako „národní“ pracovníci.
Debata o nákladech na poskytování veřejných služeb
migrantům je opět často zaměňována s polemikami o
nákladech spojených s ilegálními migranty. Podle řady
mezinárodních dohod by se mělo ilegálním migrantům dostat
základní lékařské péče a jejich dětem by měla být umožněna
školní docházka, jelikož obojí je považováno za základní
lidská práva. V praxi to však může být obtížně realizovatelné.
Většina ilegálních migrantů navíc neplatí žádné příspěvky na
sociální zabezpečení, a proto jen málo z nich má nárok na
příslušné dávky, jako je důchod, dávka v nezaměstnanosti
nebo přídavky na dítě, i když v mnoha zemích je zpřístupněna
určitá základní pomoc, jako jsou potraviny, oblečení nebo
bydlení.

Kdo rozhoduje?
Přistěhovalecké politiky jsou řešeny na mnoha úrovních,
neboť migrace je celosvětovým jevem, který má důsledky pro
EU jako celek, pro jednotlivé členské státy, regiony a místní
komunity.
Z mezinárodního hlediska upravuje práva migrantů široký
rámec smluv a mezinárodních zákonů. Na evropské úrovni
členské státy EU také pracují na vytvoření společného rámce
zákonů upravujících přistěhovalectví.
V roce 1999 se představitelé EU dohodli, že vytvoří to, co
označují za prostor „svobody, bezpečnosti a práva“, čímž dali
EU nové pravomoci v řadě oblastí, včetně přistěhovalecké a
azylové politiky a hraničních kontrol. Tři členské státy EU –
Spojené království, Irsko a Dánsko – si však vyhradily právo
na „volbu nepodrobit se“ (na zproštění) právním předpisům
EU v těchto oblastech.
Představitelé EU rovněž souhlasili s koordinací jednotlivých
národních politik o legálním přistěhovalectví, přičemž jako
konečný cíl si vytyčili vytvoření jednotného režimu pro
všechny migranty, kteří chtějí vstoupit do Unie.
Úloha EU se však v současné době omezuje na stanovení
základních pravidel pro podmínky vstupu a pobytu migrantů:
národní vlády si stále drží plnou kontrolu nad svými
přistěhovaleckými systémy a nad rozhodováním o tom,
kolik a jaký typ migrantů pustit do země, nad udělováním
pracovních povolení a povolení k pobytu atd.
Jedním z hlavních argumentů pro přidělení větší role
Evropské unii v této oblasti je zásada volného pohybu, která
je zakotvená ve smlouvách stanovujících úlohu a pravomoci
EU a která dává svým občanům právo na život a práci kdekoli
v EU, a dále je to zrušení hraničních kontrol mezi většinou
zemí EU.

To vyvolalo obavy, že migranti, jakmile se dostanou do Unie,
zneužijí nedostatek kontrol na většině vnitřních hranic EU k
vlastnímu pohybu bez povolení. Znamená to i skutečnost,
že rozhodnutí přijatá v jedné zemi o tom, kolik migrantů do
země pustit a jak postupovat vůči ilegálním migrantům, kteří
v zemi již žijí a pracují, by mohla mít na ostatní členské státy
efekt přelévání. (Někteří argumentují tím, že legální migranti
by měli dostat právo volného pohybu v EU z toho důvodu,
že by se usnadnilo sladění nabídky dostupných pracovníků s
potřebami zaměstnavatelů.)
Toto všechno přimělo vlády EU k vzájemné užší spolupráci
při správě svých hranic a stanovení základních pravidel
pro řešení legální migrace bez pokusu vytvořit univerzální
politiku pro všechny vzhledem k rozdílné hospodářské
situaci jednotlivých členských států, k odlišným potřebám
pracovní síly z řad migrantů i rozdílům ve stávající populaci
přistěhovalců atd.
Někteří lidé by chtěli, aby EU dostala ještě větší roli v
přistěhovalecké politice, jiní si přejí, aby byly stávající
pravomoci výrazně omezeny.
Někteří se ptají, zda EU vůbec potřebuje společnou
přistěhovaleckou politiku, jelikož se podle nich jedná o
problematiku, kterou by si měly vyřešit samy jednotlivé
členské státy. Trvají na základním právu národních vlád
rozhodovat o tom, koho pustit do země a kolik migrantů
jejich hospodářství potřebuje, zda jejich země bude mít z
rozmanitější populace prospěch, nebo bude kvůli ní tratit a
zda si mohou dovolit platit další veřejné služby vyžadované
rostoucím počtem migrantů.
Současné pravomoci EU pro řešení přistěhovalecké politiky
spadají do dvou kategorií:

Legální migrace
Jakákoli opatření EU týkající se legální migrace musí
jednohlasně schválit všech 27 členských států. Navrhovaná
nová opatření se musí konzultovat s Evropským parlamentem,
ale jeho stanovisko není závazné.
Ve většině oblastí politiky EU má Evropská komise výhradní
právo navrhnout nové zákony EU. Tímto způsobem má
být zajištěno, aby byla nová opatření navrhována pouze v
případě, že budou sloužit zájmům EU jako celku, a nikoli
pouze zájmům jedné konkrétní země či skupiny zemí. Jelikož
je však přistěhovalecká politika obzvláště citlivým tématem,
právo předkládat nové návrhy v této oblasti sdílí Komise s
národními vládami, což znamená, že návrh může předložit
Komise nebo členský stát.
Manévrovací prostor EU v této oblasti je také omezený, jak je
nastíněno výše, tím, že si jednotlivé členské státy ponechávají
kontrolu nad rozhodováním o tom, komu bude uděleno právo
na vstup, život a práci v jejich zemi. Pomáhají jim při tom:
• kvótové systémy stanovující stropy pro celkový počet
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migrantů, kteří mohou být přijati v jednom roce, přičemž
se rozhodnutí primárně opírá spíše o to, kolik dalších
migrantů celkem země chce, a nikoli o splnění konkrétních
ekonomických potřeb (např. v Rakousku, Itálii a v
Portugalsku);
• nebo bodové systémy zaměřující se na přilákání migrujících
pracovníků s kvaliﬁkací potřebnou pro obsazení volných
pracovních míst, přičemž je stanoveno, jaké kvaliﬁkace jsou
vyžadovány, a následně jsou žádosti o pobyt a pracovní
povolení posuzovány na základě toho, zda splňují tyto
potřeby (např. ve Spojeném království).
V některých zemích mají pravomoc rozhodovat o pravidlech
pro udělování povolení k pobytu a pracovních povolení i
jednotlivé kraje (např. v Belgii, Německu a Španělsku).
Lisabonská smlouva, která by zreformovala rozhodovací
postupy Evropské unie, zahrnuje změny způsobu, jakým se
rozhoduje o politikách pro oblast legálního přistěhovalectví.
Více rozhodnutí by přijímaly členské státy (v Radě) většinou
hlasů, čímž by se zrušil současný požadavek, že o všech
nových návrzích musí hlasovat všech 27 zemí jednohlasně.
Aby se návrh stal zákonem, musel by ho schválit i Evropský
parlament a Evropská komise by dostala výhradní právo
předkládat návrhy nových opatření EU v mnoha oblastech
týkajících se přistěhovalectví.
Zastánci změn argumentují tím, že současný požadavek
jednohlasných rozhodnutí o navrhovaných nových zákonech
a omezená role, kterou v této oblasti hraje Komise a
Parlament, brzdí pokrok při rozvoji společného evropského
přístupu. Také tvrdí, že v jeho důsledku jsou vlády méně
demokraticky odpovědné za rozhodnutí, která přijmou na
úrovni EU.
Kritici Lisabonské smlouvy říkají, že její ustanovení byla dala
Evropské unii příliš mnoho pravomocí v těch oblastech, které
by měly zůstat národní otázkou.
Ale i když Lisabonská smlouva nakonec vstoupí v platnost,
rozdílné přístupy členských států a rozdílná politická
citlivost této problematiky znamená, že pokrok ve vytváření
společných přistěhovaleckých politik bude nadále pomalý.
Tyto rozdíly lze zčásti vysvětlit zkušenostmi členských
států s přistěhovalectvím v minulosti. Zatímco některé mají
dlouhou historii přijímání migrujících pracovníků, jiné se až
donedávna považovaly za „země bez přistěhovalců“, protože
migranti byli přijímáni (alespoň zpočátku) pouze dočasně.
Středoevropské a východoevropské země teprve čeká
přistěhovalectví ve významné míře vzhledem k jejich nižším
úrovním hospodářského rozvoje.
Kromě toho, ačkoli všechny země EU zažívají podobné
populační trendy, velikost, rozsah a rychlost těchto změn –
jakož i opatření přijímaných pro jejich řešení – se značně
liší.
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Tabulka 11 : Co by měla Evropská unie dělat, pokud chce čelit legální migraci2 ?
Politická možnost

Argumenty pro

Argumenty proti

Nulové přistěhovalectví – zabránit
dalším migrantům ve vstupu do EU

• Růst nezaměstnanosti znamená,
že EU nepotřebuje více
migrujících pracovníků: dostupná
pracovní místa by měli dostat
vlastní občané zemí.
• Školení „národních“ pracovníků,
aby získali nové dovednosti,
bude stačit k překlenutí
„kvaliﬁkační propasti“ a k
obsazení volných pracovních
míst.
• Zastavením přistěhovalectví by
se zlepšily veřejné služby, jako
je bydlení a lékařská péče, tím,
že by se snížila další břemena,
která jsou na ně kladena vlivem
většího počtu migrujících
pracovníků.
• Migranti v rostoucí míře vytvářejí
roztříštěné společnosti, čímž
zpochybňují „evropský“ způsob
života, protože pocházejí ze
zemí s odlišnými historickými,
kulturními a náboženskými
tradicemi.

• Hranice Evropské unie nebude
nikdy možné udělat „vodotěsnými“.
• Zajištění úrovně hraničních kontrol
potřebné pro zastavení lidí, kteří se
chtějí do EU dostat ilegálně, by bylo
velmi nákladné.
• Tím, že se zabrání vstupu většího
počtu migrantů do EU, se nevyřeší
problémy způsobené měnící se
populací EU, výsledkem čehož
bude příliš málo pracovníků k
obsazení dostupných pracovních
míst, a tedy zpomalení
hospodářského růstu.
• Vzdělávání státních příslušníků
dané země nebude stačit k
překlenutí „kvaliﬁkační“ propasti
v EU, zejména k odstranění
nedostatku v sektoru veřejných
služeb (jako je zdravotnictví).
• Pokud bychom chtěli zajistit,
aby žádní migranti nevstoupili
do země, došlo by k navýšení
administrativních kontrol občanů EU
i občanů třetích zemí.
• Protipřistěhovalecké politiky
napomáhají negativnímu vnímání
migrantů jako „hrozby“ pro
společnost.
• Smíšenější, rozmanitější populace
je pro společnost přínosem.

Kvótové systémy: jejich základem
je stanovení absolutního limitu
pro celkový počet migrujících
pracovníků, jimž je každoročně
umožněn vstup do země. Toho lze
dosáhnout i formou partnerství:
pomocí dvoustranných a
vícestranných dohod s jinými
zeměmi s cílem získat pracovníky
navíc, které země potřebuje.

• Tento systém snižuje vliv měnící
se populace EU na hospodářství
tím, že oživuje celkový počet
pracovní síly, kterou mají
zaměstnavatelé k dispozici.
• Řeší jak potřeby v oblasti
vysokých kvaliﬁkací, tak i potřeby
v oblasti nízkých kvaliﬁkací v
dané zemi.
• Funguje na základě zásady
„kdo dřív přijde, má přednost“
a nediskriminuje na základě
vzdělání, dovedností ani jiných
kritérií.
• Umožňuje vládám lépe plánovat
veřejné služby, protože
vědí přesně, o kolik dalších
pracovníků se budou muset
„postarat“.
• Prostřednictvím přísných limitů
na počet migrantů, kteří mohou
být do země přijati, omezuje
riziko stále roztříštěnějších
společností zpochybňujících
„evropský“ způsob života.

• Kvóty jsou slepým nástrojem:
je obtížné stanovit úrovně kvót,
které přesně vyhovují potřebám
země a které mohou být rychle
přizpůsobeny měnícím se
hospodářským okolnostem.
� Dovednosti migrujících pracovníků,
kteří vstupují do země v rámci
tohoto systému, nemusí ladit
se speciﬁckými potřebami
zaměstnavatelů pro určité typy
pracovníků.
� Neřeší konkrétní potřebu vysoce
kvaliﬁkovaných pracovníků v
některých odvětvích s cílem dát
EU konkurenční náskok.

1
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Argumenty pro

Argumenty proti

Vybraná migrace (pod vedením
vlády): pomocí bodového systému
se určuje, kdo může do země
vstoupit, na základě vzdělání,
jazyka, věku a dalších kritérií.

• S její pomocí mohou země
„vybrat“ typ migrantů, který
potřebují pro obsazení
pracovních a kvaliﬁkačních
nedostatků způsobených
změnami v populaci EU.
• Umožňuje zemím vybrat ty
migranty, kteří se podle nich
stanou „dobrými“ občany a
kteří budou přínosem pro
hospodářství.
• Díky ní mohou vlády snáze
poskytovat adekvátní veřejné
služby, jako je bydlení,
nemocniční péče atd., jelikož
vědí, o kolik dalších pracovníků
se budou muset „postarat“.
• Usnadňuje poskytování
veřejných služeb pro celou
populaci, jelikož vlády mohou
vybrat migrující pracovníky, které
naléhavě potřebují pro obsazení
volných míst v těchto sektorech.

• Tento systém ukládá vládám
administrativní břemeno, jelikož
musí posoudit dovednosti atd.
případných migrujících a přidělit
jim body.
• Je obtížné posoudit rychle, jaké
dovednosti země v danou chvíli
potřebuje, a zohlednit změny v
hospodářství, které by tyto potřeby
mohly změnit.
• Může vytvořit nesoulad mezi
počtem a typem potřebných
migrujících pracovníků a nabídkou
takových pracovníků, tj. vlády
mohou přijímat pracovníky, které
zaměstnavatelé již nepotřebují,
nebo naopak.
• Neřeší potřebu pracovníků s
nízkou kvaliﬁkací (kteří v současné
době představují většinu migrantů),
kteří by měli odstranit nedostatek
lidí v některých sektorech.

Vybraná migrace (pod vedením
zaměstnavatelů): společnosti
mohou určit, jaké pracovníky
potřebují a kdy je potřebují, přičemž
se zaměřují na kvaliﬁkované
osoby, jichž je v EU málo (např. ve
zdravotnictví nebo ve strojírenství).

• Pomáhá zajistit, aby migrující,
kteří jsou přijati, uspokojovali potřeby hospodářství, jelikož
zaměstnavatelé vědí sami
nejlépe, jaké typy pracovníků
potřebují, kde jich je nedostatek a
kde jsou kvaliﬁkační propasti.
• To znamená, že zaměstnavatelé
mohou „dovážet“ dovednosti,
které potřebují, aniž při tom
ohrozí pracovní místa občanů
EU.
• Redukují se problémy začlenění,
jazykové bariéry atd., protože
vysoce kvaliﬁkovaní pracovníci
jsou obecně vnímáni jako osoby,
pro něž je začlenění do „hostitelské“ společnosti snadnější.
• Správa tohoto systému je
snadnější než v případě jiných
systémů.

• Znamená, že vlády mají menší
kontrolu nad tím, kdo se dostává
do jejich země.
• Je zde riziko, že se veřejné služby
dostanou pod větší tlak, protože
tento systém může vést k velkému
přílivu migrujících pracovníků.
• Zvyšuje náklady na poskytování
veřejných služeb, přičemž účet
platí daňoví poplatníci – nikoliv
ﬁrmy, které mají z dalších
pracovníků prospěch.
• Zaměstnavatelé si mohou vybrat,
že přijmou levnější migrující
pracovníky s nižšími náklady,
přičemž sníží obecné mzdové
hladiny a odepřou pracovní místa
občanům EU.

A deliberative polity-making project

Politická možnost
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Politická možnost
Přístup „laissez-faire“
(nezasahování) žádným způsobem
neomezuje počet a typ migrujících
pracovníků vpuštěných do země,
ale místo toho nechává trh, aby
rozhodoval sám tím, že vpustí do
země každého, kdo si dokáže najít
pracovní místo.

Argumenty pro

Argumenty proti

• Realizace tohoto systému je
levnější než realizace jiných
systémů, protože by mohly být
zrušeny kontroly víz.
• Zlepšuje konkurenceschopnost
země, protože vede k
efektivnějšímu sladění nabídky
pracovníků s poptávkou
zaměstnavatelů.
• Zaměstnavatelé mohou přijímat
pracovníky odkudkoli na
světovém trhu práce pro snadné
obsazení volných míst, pokud
pro to existují mechanismy.
• Zvýšené náklady na poskytování
veřejných služeb dalším
migrujícím pracovníků jsou
vykompenzovány daněmi, které
platí.
• Redukuje globální nerovnosti tím,
že nabízí příležitosti všem těm,
kdo chtějí přijet a pracovat v EU.

• Migrující pracovníci by mohli „vzít“
pracovní místa občanům EU,
protože by své služby nabízeli
levněji, protože by byli ochotni
pracovat mnohem déle atd.
• To by mohlo vést i k nižším mzdám
a horším pracovním podmínkám
pro každého pracovníka a levná
„dovážená“ pracovní síla by platy
tlačila všeobecně dolů.
• Zaměstnavatelé mohou tento
systém zneužívat a porušovat
práva pracovníků.
• Vlády nemají kontrolu nad
celkovým počtem obyvatel, v
důsledku čehož mohou jen obtížně
plánovat poskytování adekvátních
veřejných služeb, které se pak
dostávají pod významný a
nákladný tlak.
• Rostou náklady na veřejné služby s
cílem „postarat se“ o další migrující
pracovníky.
• Rostou globální nerovnosti,
protože tento systém může vést
ke zvýšenému „odlivu mozků“ z
rozvojových zemí do EU.

12

europolis_cz.indd 12

14/04/09 9:29:08

A deliberative polity-making project

Ilegální migrace a pohraniční kontroly
Členské státy si drží kontrolu nad svými hranicemi, i když EU
zavedla řadu nástrojů s cílem zajistit, aby dodržovaly některá
základní pravidla pro zajištění určité důslednosti ve způsobu,
jakým členské státy jednají s ilegálními přistěhovalci, a
významného urychlení pokroku směrem k rozvoji společných
politik na vyřešení ilegální migrace.
Jednou z příčin je skutečnost, že jakmile se migranti dostanou
do EU, mohou se po ní pohybovat relativně snadno, protože
na mnoha vnitřních hranicích EU byly zrušeny kontroly
cestovních pasů. To znamená, že členské státy mají společný
zájem na silných „vnějších“ hranicích.
V důsledku toho dostala EU větší pravomoci k zavádění
opatření v oblasti ilegální migrace a hraničních kontrol. Je
také snadnější dosáhnout rozhodnutí o nových návrzích
v této oblasti, jelikož je lze schválit většinou hlasů, a
nepožaduje se jednohlasné schválení všemi 27 členskými
státy. Ale Evropský parlament musí souhlasit s jakýmkoli
novým právním předpisem.
Takovým zvlášť kontroverzním tématem v této oblasti je téma
tzv. sdílení břemena – do jaké míry by těm členským státům
EU, které se musí vypořádat s obzvláště vysokými počty lidí
pokoušejícími se překročit jejich hranice ilegálně z důvodu
jejich zeměpisné polohy, měly pomoci země, které nejsou
pod tak velkým tlakem nebo nemají žádné vnější hranice
EU.

13
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Tabulka 2. Co by měla Evropská unie dělat, pokud chce čelit ilegální migraci3?
Politická možnost

Argumenty pro

Argumenty proti

Silné hranice: budování
zdí a zvýšení hraničních a
bezpečnostních kontrol s cílem
zastavit ilegální migrující před
vstupem do EU

• Zabraňuje většímu počtu
migrantů ve vstupu do EU
bez povolení nezákonným
překročením jejích hranic.
• Přispívá ke snižování
mezinárodní trestné činnosti,
jelikož přísné hraniční kontroly
mohou také bojovat proti
pašování drog, obchodu s lidmi
atd.
• Vlády si díky této možnosti
mohou udělat mnohem jasnější
obrázek o tom, kdo vstupuje do
jejich země, a mohou navrhovat
politiky na řešení další poptávky
po veřejných službách atd.

• Realizace této možnosti je
drahá z důvodu pracovní síly a
zařízení potřebného pro zajištění
zvýšených hraničních kontrol atd.
• Mohla by vést k vyšší ztrátě na
životech, protože potenciální
migranti by byli nuceni vybírat si
na cestě do EU rizikovější trasy.
• Mohla by zvýšit míru pašování
a nezákonného obchodování (a
ceny), jelikož by bylo pro migranty
obtížnější, aby cestu podnikli
sami.
• Cestování je pro občany EU a
třetích zemí z důvodu potenciálně
zdlouhavých administrativních
kontrol mnohem nepohodlnější.
• Z důvodu zvýšených kontrol
na hranicích jsou narušovány
občanské svobody.
• Nevypořádá se s největší
skupinou ilegálních migrantů:
těch, kteří v zemi zůstanou i poté,
co jim vyprší platnost víza.
• Není pravděpodobné, že by tato
možnost byla někdy stoprocentně
efektivní, protože vždy nějací
ilegální migranti sítí proklouznou.

Silné kontroly v rámci země i
při vstupu/výstupu: průkazy
totožnosti s biometrickými prvky,
zvýšené kontrolní pravomoci
policie, úředníci úřadu práce a
cizinecká policie, ukládání sankcí
zaměstnavatelům, kteří si najímají
ilegální migranty.

• Snižuje počet lidí žijících a
pracujících v zemi ilegálně.
• Umožňuje vládám udělat si
jasnější obrázek o tom, kdo je v
daném okamžiku v jejich zemi.
• Může řešit ilegální přechod
hranic a předcházet mu a
identiﬁkovat návštěvníky, kteří v
zemi setrvají i poté, co jim vyprší
vízum.
• Může zredukovat ilegální práci
(včetně počtu těch, kteří v zemi
žijí legálně, ale nemají pracovní
povolení).
• Penalizuje zaměstnavatele,
kteří nedbají pravidel a mohou
zneužívat ilegální pracovníky.

• Realizace této možnosti je
vzhledem k vysokým nákladům
na zařízení a pracovní sílu
nákladná ( i když náklady na
řízení odpadnou, jakmile budou
nezbytné systémy nainstalovány).
• Vzhledem k tomu, že při
překračování hranic EU i vnitřních
hranic jsou občané EU a třetích
zemí vystavováni zvýšeným
kontrolám, jsou narušovány
občanské svobody.
• Vyvstávají otázky ochrany
osobních údajů, jelikož je
například nutné, aby cestující
poskytovali o sobě více informací,
které mohou být později použity k
jiným účelům.

3

Země obvykle využívají kombinaci politických možností vyjmenovaných níže, s jejichž pomocí řeší problém týkající se stávajících ilegálních migrantů a brání
jejich většímu počtu ve vstupu do EU nyní i v budoucnosti. Jednou z klíčových otázek, jimž členské státy EU čelí, je otázka nákladů. Zatímco všechny země
vymezují zdroje na zabezpečení hranic, některé věnují významné zdroje i řešení ilegálního přistěhovalectví již v zemi takových přistěhovalců. Rozhodnutí o
tom, kde najít rovnováhu – kolik peněz v této souvislosti vydat, závisí obecně na stavu politické debaty a veřejném postoji vůči ilegálnímu přistěhovalectví v
jednotlivých zemí.
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Argumenty pro

Argumenty proti

Rozvoj partnerství s třetími zeměmi
s cílem posílit jejich hranice a
odradit lidi od pokusu dostat se do
EU ilegálně.

• Může snížit potřebu nákladných
programů posílání ilegálních
migrantů domů nebo jejich
zadržení v EU.
• Velká část odpovědnosti
za identiﬁkaci a zadržení
potenciálních ilegálních migrantů
přechází na dotčenou třetí zemi.
• Vzniká další překážka, kterou
musí potenciální ilegální
migranti překonat, s posílenými
kontrolami na státní hranici na
druhém konci jejich cesty.

• Vyžaduje vysokou míru důvěry
mezi partnerskými zeměmi.
• Partnerské země by mohly držet
vlády zemí EU jako rukojmí a na
oplátku za spolupráci chtít více
peněz.
• Právo opustit svou domovskou
zemi je mezinárodně uznávaným
lidským právem.
• Neexistují žádné záruky proti
korupci či zneužití pravomoci v
partnerských zemích a migrující
by mohli čelit zneužívání lidských
práv.
• Přísnější kontroly na hranicích
ve třetích zemích by mohly zvýšit
počet mrtvých a oživit trestnou
činnost, protože ilegální migranti
se budou stále snažit hranice
překročit.
• Přesouvá těžké administrativní
břemeno na země s omezenými
veřejnými zdroji.

Rozvoj partnerství se zeměmi
s cílem zaměřit se na základní
příčiny migrace – formou
podpory hospodářského rozvoje,
demokracie a zákonnosti a
omezením motivace pro stěhování.

• Zvyšuje pracovní příležitosti
a příjmy a zlepšuje pracovní
podmínky v rozvojových zemích.
• S její pomocí se předchází
podnikání riskantních cest
lidí do bohatších zemí, a tedy
potenciální ztrátě života.
• Z dlouhodobého hlediska se
sníží globální nerovnosti – a EU
má morální závazek pomoci s
tím bez ohledu na vliv migrace.

• Pro dosažení změny jsou nutné
vysoké zahraniční investice a
rozvojová pomoc.
• Vyžaduje silnou, promyšlenou
politiku zahraničních vztahů všech
členských států EU, která se
obtížně koordinuje.
• Existují určité důkazy toho, že
rozvoj spíše zvyšuje, než snižuje
migrační toky, protože více
lidí si může při hledání nových
příležitostí dovolit cestovat.

A deliberative polity-making project

Politická možnost
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Tabulka 3. Řešení otázky ilegálních migrantů, kteří v Evropské unii již jsou
Politická možnost

Argumenty pro

Argumenty proti

Zadržení a návrat:
více zařízení pro zadržení ilegálních
migrantů s cílem poslat je co
nejrychleji domů.

• Snižuje počet ilegálních
migrantů v zemi.
• Vzhledem ke zvýšenému
riziku zadržení na delší dobu
a vrácení domů může lidi od
pokusu vstoupit do EU odradit.
• Snižuje velikost „šedé
ekonomiky“, v níž
zaměstnavatelé platí ilegálním
migrantům v hotovosti a
neodvádějí daně.
• Zajišťuje, aby zaměstnavatelé
nemohli vykořisťovat ilegální
pracovníky tím, že jim budou
málo platit a nedají jim
minimální práva tím, že je
vyjmou z trhu práce.

• Aby tento systém byl efektivní,
musí být spojen se silnými
kontrolami osob, které vstupují do
země nebo se po zemi pohybují.
• Je nákladný a nikdy nemůže být
stoprocentně efektivní, protože
někteří ilegální migranti nebudou
odhaleni.
• To znamená, že ilegální
migranti, kteří v dané zemi již
jsou, nemohou mít prospěch z
amnestií a nelze je využít k řešení
stávajícího nedostatku pracovníků
na trhu práce.
• Nabízí se zde otázka lidských
práv, pokud jde o dlouhodobé
zadržení ilegálních migrantů (když
nemohou být vráceni okamžitě),
nebo hrozí, že budou vráceni do
nebezpečných zemí.

Selektivní zákony na „legalizaci“
ilegálních migrantů, kteří v dané
zemi již jsou: nabídnutí legálního
statutu těmto osobám podle
konkrétního případu – v závislosti
na tom, zda mají práci/rodinu atd.
a zda je pravděpodobné, že budou
představovat břemeno pro veřejné
služby atd.

• Snižuje počet migrantů žijících a
pracujících v zemi ilegálně.
• Poskytuje ﬂexibilní a relativně
levné řešení problému s
ilegálními migranty, kteří v dané
zemi již jsou.
• Umožňuje vládám zareagovat
na požadavky trhu práce v
kteroukoli danou chvíli tím, že
budou legalizovat ty ilegální
migranty, které země potřebuje.
• Zajišťuje, aby zaměstnavatelé
jednali se všemi pracovníky
rovným způsobem a aby
nevykořisťovali pracovníky bez
legálního statusu.
• Tento systém by mohl umožnit,
aby ilegální migranti, kteří
v dané zemi již jsou, získali
„regulérní“ postavení a aby byli
využiti k zaplnění trhu práce
nebo k odstranění kvaliﬁkačního
nedostatku.
• Stimuluje státní příjmy, jelikož
původně ilegální migrující
pracovníci začínají platit daně
a jsou schopni přispět více
ekonomice a místní komunitě.

• Vytváří faktor „atraktivity“ pro
ilegální migraci, protože by mohla
nalákat na pokus o vstup, život a
práci v zemi bez povolení více lidí
v naději, že později získají legální
status.
• Odměňuje ilegalitu tím, že
umožňuje ilegálním migrujícím
získat legální status a zůstat v
zemi, kterou si vybrali.
• Odměňuje zaměstnavatele za
přijetí ilegálních migrujících tím,
že jim umožní, aby v zemi zůstali.
• Tím, že původně ilegální migranti
získají právní status a zůstanou
v zemi, vzniká další břemeno pro
veřejné služby, jako je bydlení a
lékařská péče.
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Argumenty pro

Argumenty proti

Plošná legalizace: amnestie pro
ilegální migranty v zemi v kteroukoli
dobu s nabídkou příležitosti žít a
pracovat tam legálně

• Snižuje počet migrantů žijících a
pracujících v zemi ilegálně.
• Realizace je levná, protože
vlády nemusí rozhodovat o
žádostech o povolení k pobytu a
pracovní povolení od případu k
případu.
• Tento systém umožňuje, aby
ilegální migranti, kteří v dané
zemi již jsou, získali „regulérní
postavení“ a aby byli využiti
k zaplnění trhu práce nebo
odstranění kvaliﬁkačního
nedostatku.
• Stimuluje státní příjmy, jelikož
původně ilegální migrující
pracovníci začínají platit daně
atd. ve velkých počtech.

• Tento systém by mohl nalákat na
pokus o vstup, život a práci v zemi
bez povolení více lidí v naději, že
později získají legální status.
• Odměňuje ilegalitu tím, že
umožňuje ilegálním migrujícím
legalizaci a setrvání v zemi.
• Odměňuje zaměstnavatele za
přijetí ilegálních migrantů tím,
že jim umožní, aby si ponechali
zaměstnance, které přijali ilegálně.
• Omezuje pobídky pro ilegální migranty ke spolupráci v programech
dobrovolného návratu.
• Vláda nemá žádnou kontrolu
nad počtem migrantů, protože
je obtížné zjistit, kolik ilegálních
migrantů je v danou chvíli v zemi,
a je těžké posoudit, kolik jich
požádá o legální status.
• Tento systém by mohl vystavit
veřejné služby vážnému tlaku kvůli
potížím spojeným se zjišťováním,
kolik ilegálních migrantů by bylo v
rámci daného programu „legalizováno“.

A deliberative polity-making project

Politická možnost
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Čeho bylo dosaženo
k dnešnímu dni?
Legální migrace
Evropská unie vypracovala v roce 2005 plán „ekonomické
migrace“ (tj. pohyby lidí mezi zeměmi z pracovních důvodů).
Ten zahrnoval návrhy nového zákona EU, který by všem
migrujícím pracovníkům ze třetích zemí dal právo na stejné
jednání, jaké se uplatňuje vůči místním pracovníkům v jejich
„hostitelské“ zemi v souvislosti s takovými otázkami, jako je
plat a pracovní podmínky. Návrh je stále projednáván.
Navrhla též zavedení zvláštních zákonů EU upravujících
podmínky, za jakých by různé typy migrujících pracovníků,
např. vysoce kvaliﬁkovaná a sezónní pracovní síla, mohly
vstoupit do zemí EU a žít a pracovat tam.
Evropská unie se již dohodla na společných pravidlech pro
řadu skupin migrantů, jako jsou rodinní příslušníci připojující
se ke stávajícím migrantům, status dlouhodobého pobytu pro
osoby, které žijí v členském státě po dobu pěti let, a menší
kategorie, jako jsou studenti a vědečtí pracovníci.
Vlády zemí EU v současné době projednávají systém
přijímání vysoce kvaliﬁkovaných migrantů do Unie, který je
znám jako systém modrých karet a díky němuž by pracovníci
na „horním konci“ trhu práce získali větší práva, například
jejich rodiny by je mohly rychleji následovat.. Pracovníci
však budou muset pro získání modré karty splnit několik
klíčových podmínek. Musí mít vysokoškolské vzdělání,
pracovní nabídku s minimálně roční smlouvou a plat ve výši
1,5násobku průměrné hrubé mzdy v zemi, do níž se stěhují.
Držitelé modrých karet dále nebudou mít automatické právo
na práci kdekoli v EU – budou moci pracovat pouze v zemi,
která jim kartu udělila.
Očekává se, že v roce 2009 Evropská komise navrhne další
opatření zaměřená na určité skupiny migrujících pracovníků,
včetně sezónních pracovníků a placených stážistů. Mezi nimi
budou podmínky pro povolení vstupu takových pracovníků
do EU, jejich práva během jejich pobytu tady a podmínky,
za kterých mohou být zaměstnáni. V případě sezónních
pracovníků může Komise například stanovit limit pro dobu, po
kterou mohou v Unii pracovat, a může nabídnout přednostní
práva těm, kteří již dříve pracovali v členských státech EU.
A opět ani tato základní pravidla by nenahradila vnitrostátní
přistěhovalecké systémy v jednotlivých členských státech.
V novém „paktu o přistěhovalectví“ schváleném na summitu
EU v říjnu 2008 se členské státy výslovně zavázaly k
tomu, že se v souladu s legislativou jednotlivých států i
EU v nadcházejících letech zaměří na přilákání vysoce
kvaliﬁkovaných pracovníků a dalších osob s dovednostmi,

jichž je v Evropě nedostatek.

Ilegální migrace
S cílem zabránit lidem ve vstupu do EU bez povolení vytvořila
Unie řadu mechanismů pro společný policejní dohled nad
vnějšími hranicemi. Patří mezi ně společný kodex pro zacházení s případnými migranty na hranicích EU a působení
agentury Frontex, jejímž úkolem je na tyto hranice dohlížet.
Agentura Frontex má za úkol zajistit operační spolupráci mezi
členskými státy při správě hranic, analýze potenciálních rizik, pomoci zemím EU při vyškolování strážců státních hranic
a organizaci společných operací, kdy jsou ilegální migranti
posíláni zpět do svých domovských zemí.
Druhým klíčovým tématem v souvislosti s ilegálním
přistěhovalectvím je otázka, co dělat s těmi, kteří v Unii již
ilegálně žijí a pracují.
Byly schváleny i právní předpisy EU stanovující základní pravidla, která upravují podmínky jejich odesílání domů (známá
jako směrnice o vracení) a v současné době jsou projednávány pokuty pro zaměstnavatele, kteří přijímají ilegální
migranty.
Rozhodnutí některých vlád zemí EU udělit amnestie (tzv. nápravy) ilegálním přistěhovalcům, kteří v jejich zemích už žijí,
a tak jim umožnit žádat o zákonné právo na setrvání, pobyt
a práci v této zemi, vyvolalo rostoucí obavy ze ztráty kontroly
nad přílivem migrantů.
Zastánci takových amnestií argumentují tím, že hospodářství
Evropské unie tyto pracovníky potřebuje k řešení nedostatku
pracovní síly, a tudíž má smysl vyvést je z „šedé ekonomiky“,
aby začali platit daně a aby zaměstnavatelé nemohli využívat
jejich nelegální status například tím, že jim budou platit minimální mzdu.
Kritici argumentují, že amnestie jednoduše odměňují ilegalitu
a mohou povzbudit více migrantů k tomu, aby se při hledání
lepšího života pokusili vstoupit do EU bez povolení, v naději,
že někdy v budoucnosti budou legalizováni a že dostanou oﬁciální povolení k pobytu.
V reakci na takové obavy byl vytvořen vzájemný informační systém, v jehož rámci musí vlády zemí EU informovat Evropskou komisi o veškerých změnách svých přistěhovaleckých
a azylových politik (jako jsou amnestie), které podle jejich
názoru budou mít vliv na jiné členské státy.
Nový Evropský pakt o přistěhovalectví schválený v roce
2008 uvádí, že členské státy již nebudou organizovat „masové“ amnestie (známé i jako nápravy), třebaže stále mohou
migranty v individuálních případech „legalizovat“. Pakt není
právně závazný, ale má politickou váhu, protože vlády zemí
EU se zavázaly, že se jím budou řídit.
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Migrační trendy jsou úzce spjaty s globalizací, při níž se
ekonomiky jednotlivých zemí v rostoucí míře propojují
prostřednictvím expanze světového obchodu a při níž se
prohlubuje propast mezi bohatými a chudými zeměmi na
světě.
Mnoho osob, které migrují do EU, by tak nečinilo, kdyby měly
pracovní příležitosti a příležitost vydělat si na slušný život ve
svých domovských zemích. Tato skutečnost přiměla politické
činitele, aby se pozorně zamysleli na tím, jak mohou přispět k
tomu, aby migrace byla volbou, a nikoli nutností.
Na mezinárodní úrovni je výsledkem každoroční fórum –
známé jako Světové fórum o migraci a rozvoji, na němž se
setkává více než 160 vlád a nevládních organizací s cílem
prodiskutovat mnoho souvisejících témat.
Na úrovni EU se vlády dohodly na novém přístupu – tzv.
globálním přístupu k migraci, který se zaměřuje na zlepšování
vztahů se třetími zeměmi s cílem usnadnit řízení migrace.

A deliberative polity-making project

Migrace a zahraniční
politika, politika
rozvoje a obchodní
politika

ekonomické příležitosti doma, aby se omezila motivace lidí
k odchodu.
Unie také využívá kombinaci podpory a obchodních politik
s cílem pomoci chudším zemím nastartovat hospodářský
rozvoj a zlepšit životní úroveň, a to zčásti ve snaze omezit
motivaci lidí k emigraci. EU a její členské státy poskytují
rozvojovým zemím pomoc, jejíž celková výše překračuje 30
miliard eur ročně. Z toho zhruba 6 miliard eur prochází přes
Evropskou komisi, zbytek jde přímo od národních vlád.
Ve snaze nastartovat v rozvojových zemích hospodářský růst
snížila nebo zrušila Evropská unie také cla a zrušila kvóty
na většinu ze svých dovozů z těchto zemí, aby mohly snáze
prodávat své zboží, které vyrobí, zemím EU a zvýšit své
příjmy.
Také už realizovala mnoho iniciativ v rámci své společné
zahraniční a bezpečnostní politiky, což je mechanismus
pro koordinaci zahraničních politik 27 členských států EU.
Rozhodnutí v této oblasti přijímají vlády a Evropská komise
při tom hraje pouze omezenou roli.
Iniciativy zahájené v rámci této politiky zahrnují diplomatické
úsilí o dosažení míru v oblastech konﬂiktů, vysílání
monitorovacích pracovníků do problematických oblastí a
poskytování mírových jednotek. Pomoc při řešení konﬂiktů
a podpora míru a stability jsou považovány za klíčový
faktor vedoucí ke snížení počtu lidí, kteří prchají ze svých
domovských zemí ve snaze najít lepší, bezpečnější život.

Většina práce v této oblasti k dnešnímu dni byla vykonána ve
spolupráci se sousedními zeměmi EU, přičemž Unie nabízí
snadnější a levnější přístup k vízům pro státní příslušníky
těchto zemí a ﬁnancuje hraniční kontroly na oplátku za
podporu při předcházení ilegální migraci. To probíhá
prostřednictvím tzv. „neadmisních dohod“ dohod o zpětném
přebírání osob, podle nichž mohou sousední země souhlasit
se zpětným přebráním ilegálních migrantů, kteří cestují přes
jejich území do Evropské unie.
V nedávné době se EU začala o tento přístup opírat při
jednáních o partnerstvích v oblasti mobility s jednotlivými
třetími zeměmi s cílem pokrýt všechny aspekty řízení migrace.
Tato partnerství jsou uzavírána kolektivně Evropskou unií a
jednotlivě těmi členskými státy, které si to přejí.
Mnoho členských států také vypracovává své vlastní
individuální dohody s rozvojovými zeměmi v zájmu řízení
migrace z těchto zemí. Jiné státy investují do rozvojových
iniciativ se speciﬁckým cílem nabídnout migrantům, kteří v
jejich zemi už jsou, příležitost k návratu domů.
Tyto politiky se zaměřují na ilegální i legální migraci, přičemž
členské státy ležící na jihu EU se soustředí především na
nabídku programů legální migrace na oplátku za spolupráci
při hraničních kontrolách s cílem předcházet ilegální migraci.
V dlouhodobém horizontu mají rozvojové politiky zlepšit
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III. Změna klimatu
V současné době panuje obecná, i když ne univerzální,
shoda, že se světové klima mění, že roste globální teplota
a objevují se extrémnější vzorce počasí, které by mohly mít
závažné důsledky pro planetu. Valná většina vědců rovněž
souhlasí s tím, že za hlavními příčinami této změny stojí
člověk.
V důsledku toho se této problematice v posledních letech
přisuzuje čím dál vyšší priorita v programech mezinárodních
aktivit a Evropská unie si proto také stanovila celou řadu
ambiciózních cílů, jimiž chce přispět k boji proti změně
klimatu.
Mnohem méně shody už však panuje ohledně toho, jak by
mělo být sdíleno břemeno nezbytných kroků – mezi bohatšími
a chudšími zeměmi na celém světě, mezi členskými státy EU
a mezi vládami, průmyslem a spotřebiteli.
Nedávná ﬁnanční krize a následný hospodářský pokles
přivedl některé i k přesvědčení, že Unie si už nemůže dovolit
podnikat kroky nutné ke splnění jejích cílů a že by cíle měly
být přepracovány – nebo minimálně odloženy, aby se v těchto
těžkých časech předešlo škodám na hospodářství EU.
Jiní trvají na tom, že změna klimatu a dlouhodobé důsledky
závislosti EU na dovážené energii jsou příliš vážné na to,
aby mohly ospravedlnit omezení jejích ambicí. Kromě toho
argumentují, že odložení opatření nyní a řešení důsledků
později bude mnohem dražší a realizace nutných změn bude
tím obtížnější, čím déle ji necháme být. Nakonec také tvrdí,
že „zezelenání“ hospodářství EU by mohlo pomoci oživit
hospodářský růst a vytvořit pracovní místa, a tak mu pomoci
ke konkurenceschopnému postavení na mezinárodních
trzích.
Mnozí také poukazují na to, že hospodářský pokles jako
takový by mohl pomoci v boji proti změně klimatu, protože
v mnoha částech světa klesá poptávka po zboží, což vede k
omezení těch druhů činností, které většina vědců viní z růstu
teplot a z extrémnějších vzorců počasí. Na základě toho
někteří argumentují, že EU nyní nepotřebuje ambicióznější
cíle, zatímco podle jiných to znamená, že EU má více
manévrovacího prostoru pro jejich splnění.
Vlády zemí EU se v prosinci 2008 dohodly, že se cílů
budou držet, ale i přesto někteří lidé i nadále hájí méně
ambiciózní přístup. Tato problematika se zcela jistě objeví
znovu na nadcházejících mezinárodních jednáních o nových
celosvětových dohodách o boji proti změně klimatu.
Debata o změně klimatu je rovněž spojena s dalšími
klíčovými otázkami, jimž EU čelí v souvislosti se svou
politikou životního prostředí a s energetickou politikou: jak

bezpečné jsou evropské dodávky energií (tj. zda se členské
státy EU příliš mnoho nespoléhají na dováženou energii
obecně a/nebo na dováženou energii pouze od jedné země
nebo od jednoho zdroje); jak zajistit, aby společnosti EU
mohly v globalizovaném hospodářství i nadále soupeřit s
konkurenčními ﬁrmami z celého světa, a jak zajistit, aby se
hospodářství rozvíjelo udržitelným způsobem.
Těchto otázek se v tomto dokumentu dotýkáme pouze do té
míry, do jaké souvisejí s debatou o změně klimatu.

Rozsah problému
Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (vědecký
mezivládní orgán, který má poskytovat objektivní informace
o změně klimatu) předpověděl, že světové teploty by mohly
v tomto století vzrůst o 1,1 až 6,4 °C v důsledku rostoucích
hladin skleníkových plynů, zahrnujících oxid uhličitý a
metan, vypouštěných do atmosféry. Tyto emise přispívají k
„blokování“ tepla na povrchu země, což je jev, kterému se
říká skleníkový efekt.
V posledních desetiletích vědci zaznamenali výrazný nárůst
emisí skleníkových plynů. Panel OSN došel ve zprávě
z května 2007 k závěru, že viníkem je z velké části lidská
činnost, například spalování fosilních paliv, jako je uhlí a ropa
(které jsou odpovědné za velkou část emisí oxidu uhličitého),
odlesňování, doprava, zavlažování a zemědělství.
Jsou ale i tací, kteří stále zpochybňují, že se planeta
skutečně otepluje, a někteří již souhlasí, že se otepluje, ale
napadají závěr panelu OSN, že viníkem je lidská činnost, a
argumentují tím, že měnící se vzorce počasí jsou přírodním
jevem. Další souhlasí s tím, že teploty vzrostly, ale říkají, že
není možné přesně předpovědět, o kolik stupňů teplota v
budoucnosti vzroste a jaký dopad to bude mít.
Valná většina vědců však argumentuje tím, že vědecké
důkazy jsou drtivé, a souhlasí se závěry panelu OSN.
Panel předpověděl, že hladiny moří stoupnou pravděpodobně
o 18–59 cm a že bude s velkou pravděpodobností docházet
častěji k projevům extrémního počasí – například k povodním,
obdobím sucha a tropickým cyklonům. V Evropské unii budou
některé pobřežní regiony vážně ohroženy stoupající hladinou
moře a kontinentální Evropa bude čelit vyšší míře záplav.
Ačkoli teploty budou obecně stoupat, extrémní výkyvy
horka a zimy se pravděpodobně stanou běžnějším jevem.
Očekává se, že teploty v Evropě vzrostou o tolik, že léta,
jako bylo to v roce 2003 (kdy byly v červenci a srpnu ve
většině jihoevropských a středoevropských zemí opakovaně
zaznamenány maximální teploty 35–40 °C) budou do roku
2030 považována za „normální“.
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Mezinárodní
souvislosti

Panují také obavy, že by mohlo být postiženo i zdraví obyvatel
EU. Extrémní teploty ohrožují zranitelné skupiny, jakými jsou
například starší lidé (vlna horka v roce 2003 si vyžádala v
Evropě zhruba 60.000 životů). Rostoucí teploty by také
mohly přinést do Unie nové nemoci, jelikož komáři stěhující
se směrem na sever již dnes způsobují nárůst počtu případů
malárie v některých částech jižní Evropy.

Většina vlád se shoduje, že změnu klimatu lze řešit pouze
koordinovanými mezinárodními kroky. Od roku 1979 to
vedlo k uzavření řady mezinárodních dohod, které stanovují
společné cíle a identiﬁkují způsoby, jak omezit růst emisí
skleníkových plynů a globálních teplot. Příští taková
významná mezinárodní konference se podle plánu bude
konat v prosinci 2009 v Kodani pod záštitou Rámcové úmluvy
Organizace spojených národů o změně klimatu.

Očekává se však, že změna klimatu bude mít ze dvou příčin
větší dopad na nejchudší země světa. Zaprvé z důvodu jejich
zeměpisné polohy, kvůli níž jsou více ohroženy záplavami
a suchem. Zadruhé z důvodu nedostatku zdrojů, z nichž
by mohli zaplatit opatření nezbytná pro zvládnutí důsledků
změny klimatu.
To některé přivedlo k předpokladu, že dojde k velkému
nárůstu přílivu případných migrantů do EU, jelikož více lidí
bude prchat z rozvojových zemí zasažených nedostatkem
vody a potravin způsobeným suchem. EU také vyjádřila
obavy z možného nárůstu konﬂiktů v rozvojových zemích v
důsledku tohoto nedostatku.
Tyto prognózy přicházejí na pozadí intenziﬁkace světové
hospodářské aktivity a růstu energetických potřeb po celém
světě, což způsobilo prudký nárůst celosvětové poptávky
po fosilních palivech (ropa, zemní plyn a uhlí), která jsou při
spalování hlavním původcem skleníkových plynů.
V současné době dováží EU 50 % energie, kterou využívá
(včetně 90 % své ropy a více než 50 % svého plynu). Pokud
nebudou přijaty kroky ke zvrácení současných trendů,
očekává se, že toto číslo v příštích 20–30 letech vzroste na
70 %.
To vyvolává obavy o „jistotu“ dodávek energie do EU, které
by mohly být citlivé vůči externím energetickým „šokům“
(např. prudký růst cen) nebo vůči zhoršení vztahů s hlavními
dodavateli. To by mohlo vyústit v mnohem vyšší ceny
dovážené energie, nebo dokonce v přerušení dodávek.
Mnozí argumentují tím, že opatření potřebná pro boj se
změnou klimatu by pomohla i v boji s tímto problémem.
Podle nich by rozvoj obnovitelné energie (energie vyráběné
z přírodních zdrojů, jakými je slunce, vítr a voda, které jsou
přírodními procesy neustále obnovovány) a/nebo jaderná
energie, doplněná o větší energetickou účinnost, pomohl
snížit závislost EU na dovážené energii.
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Infrastruktura, jako jsou silnice, telekomunikace a energetická
zařízení, je poškozována projevy extrémního počasí
již dnes. V zemědělství se úroda mění v důsledku více
nepředvídatelných klimatických podmínek.

Cílem tohoto jednání je dosáhnout shody o ambiciózní
dohodě o globálním klimatu pro období po roce 2013, která
má nahradit současnou mezinárodní dohodu (známou jako
Kjótský protokol), jež v daném roce vyprší. Této konference
se mají zúčastnit ministři a odpovědní funkcionáři ze 189
zemí.
Dosažení takových mezinárodních dohod nebylo nikdy
snadné z důvodu polemik týkajících se závažnosti problému
a toho, jak velké břemeno pro boj s tímto problémem by
měly na svých bedrech nést různé země v různých fázích
hospodářského rozvoje.
Na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (tzv. Earth
Summit - summit Země) v roce 1992 bylo dohodnuto, že
země mají „společné, ale diferencované povinnosti“. To
znamenalo, že průmyslové země by měly nést větší břemeno
boje proti změně klimatu, protože odpovídají za většinu emisí
skleníkových plynů do dnešního dne a protože hospodářský
růst v rozvojových zemích je životně důležitý pro zmírnění
chudoby. Někteří tvrdí, že opatření na snížení emisí by
mohla zbrzdit růst, což by mohlo zpomalit proces zvyšování
energetické účinnosti hospodářství těchto zemí a snížení
závislosti na fosilních palivech trval déle.
Summit schválil úmluvu o změně klimatu, která vedla k
uzavření Kjótského protokolu v roce 1997. Cílem bylo
stabilizovat emise skleníkových plynů na úrovni, která by
zabránila „nebezpečné interferenci“ s klimatem, stanovením
právně závazných úkolů pro průmyslové země týkajících se
snížení šesti typů emisí skleníkových plynů.
Podle Kjótského protokolu se nejbohatší země světa zavázaly
k tomu, že podle zásady „společných, ale diferencovaných
povinností“ udělají více než ostatní. Slíbily, že do roku 2012
sníží emise v průměru zhruba o 5 % oproti úrovním z roku
1990, přičemž tehdejších patnáct členských států EU se
společně podepsalo pod osmiprocentní snížení, USA pod
sedmiprocentní a Japonsko pod šestiprocentní snížení.
V některých případech směly země své emise zvýšit a
„vznikající“ ekonomiky, jakými jsou Čína a Indie, nebyly do
cílů zahrnuty.
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K dnešnímu dni ratiﬁkovalo protokol 183 zemí plus EU,
včetně Brazílie, Kanady, Číny, Indie a Ruska. Avšak USA –
největší producent skleníkových plynů na hlavu do roku 2005
– odmítly tak učinit s odvoláním na jeho případný dopad na
hospodářství USA, pochybnosti nad vědeckými důkazy o
změně klimatu a chybějící závazek snížit emise ze strany
dalších velkých ekonomik, jakými jsou Čína a Indie.
Podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu činily emise
skleníkových plynů v roce 2005 v EU zhruba 5 % pod úrovní
z roku 1990, ale ve Spojených státech stouply o 15,8 %, v
Číně o 47 % a v Indii o 55 %.
Toto téma se stále častěji vyskytuje na programu
mezinárodních politických jednání, uprostřed narůstajících
důkazů o rozsahu problému a jeho pravděpodobném dopadu.
V červnu 2007 se lídři skupiny průmyslových zemí G8 (USA,
Kanada, Rusko, Spojené království, Francie, Itálie, Německo
a Japonsko) dohodli, že budou „usilovat alespoň o snížení
celosvětových emisí oxidu uhličitého o polovinu do roku
2050“. Nespeciﬁkovali však, jak toho chtějí dosáhnout.

Rozvojové země však trvají na tom, že základem jakékoli
nové dohody by měla být i nadále zásada „společných, ale
diferencovaných povinností“ dohodnutá na summitu Země.
Tyto argumenty se jako ozvěna odrážejí v evropské debatě o
tom, jak velké úsilí by měla vynaložit EU. Někteří souhlasí, že
bohatší, rozvinuté národy světa by měly vynaložit větší úsilí
než jiné země, ale druzí argumentují tím, že přísná opatření
EU nemají cenu, pokud nebudou doplněna o podobná
opatření na celosvětové úrovni. Poukazují na nedávnou
zprávu Evropské agentury pro životní prostředí, podle níž EU
v současnosti zodpovídá za pouhých 10,5 % světových emisí
skleníkových plynů a očekává se, že její podíl na celkové
hodnotě prudce klesne s tím, jak budou stoupat požadavky
ze vznikajících ekonomických gigantů, jakými jsou Čína a
Indie.

Na tomto pozadí se mezinárodní společenství sejde znovu v
letošním roce v Kodani a pokusí se dosáhnout nové dohody.
Na konferenci OSN o změně klimatu na Bali v roce 2007 a
následném jednání v Poznani v roce 2008 se účastníci dohodli
na plánu, časovém harmonogramu a krocích vedoucích k
dosažení dohody o nástupci Kjótského protokolu do konce
letošního roku. Dohodli se také na zřízení fondu, který by měl
pomoci zranitelným zemím vyrovnat se s dopadem změny
klimatu tím, že z něj budou ﬁnancovány konkrétní projekty
a programy. Proběhly však bouřlivé polemiky o tom, jak
velká pomoc přesně by měla být poskytnuta, a právě to bude
pravděpodobně klíčovým tématem kodaňské konference.
Nový americký prezident Barack Obama oznámil významnou
změnu americké politiky v této oblasti. Přislíbil, že USA sníží
do roku 2020 emise na úrovně roku 1990 a poté do roku
2050 o dalších 80 %. USA i EU slíbily, že se v Kodani ujmou
iniciativy a budou se snažit prosadit ambiciózní celosvětové
cíle.
Hospodářský pokles ale některé přivádí k otázce, zda si
to světové hospodářství nyní může dovolit. Někteří rovněž
naléhají, že jakékoli opatření je marné, pokud novou
dohodu nepodepíší všechny země, a to bez ohledu na
jejich úroveň hospodářského rozvoje. Poukazují na to, že
emise z rozvíjejících se ekonomik rychle předhánějí emise
ze západních ekonomik – například Čína je v současnosti s
24 procenty největším producentem skleníkových plynů na
světě (i když její emise „na osobu“ jsou v porovnání s EU a
USA stále relativně nízké).
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Tabulka 4. Jak sdílet břemeno na mezinárodní úrovni?
Politická možnost

Argumenty pro

Argumenty proti

V jakékoli mezinárodní dohodě o
cílech musí všechny země na světě
přispívat k jejich dosažení rovným
dílem.

• Množství emisí rozvojových
zemí roste rychleji než množství
emisí rozvinutých zemí, takže
musí podnikat stejné kroky jako
všichni ostatní.
• Bez přísných cílů pro rychle se
rozvíjející Čínu a Indii nebude
mít úsilí ostatních zemí smysl.
• Snížilo by se riziko, že
by se Evropa stala méně
konkurenceschopnou, protože
každý by čelil podobným
nákladům.
• Snížilo by se riziko „přesouvání
zdrojů emisí CO2”, protože třetí
země by musely zavést stejně
přísná opatření.

• Bohatší země jsou většími viníky
změny klimatu než ty chudší, a
musí tedy nést větší odpovědnost.
• Bohatší země si mohou dovolit
více opatření.
• Rozvojové země potřebují vyšší
míru hospodářského růstu pro
zmenšení propasti mezi bohatými
a chudými národy, proto by
neměly být povinny provádět tolik
opatření.
• Rozvojové země odmítnou
podepsat jakoukoli mezinárodní
dohodu, která po nich bude
vyžadovat stejné úsilí, a to
vzhledem k jejich potřebě zvýšit
svůj hospodářský růst a zmírnit
chudobu.

V jakýchkoli mezinárodních
dohodách by měly bohatší země
světa nést větší břemeno než
chudší a rozvojové země.

• Bohatší země jsou většími
viníky změny klimatu než ty
chudší, a musí tedy nést větší
odpovědnost.
• Bohatší země si mohou dovolit
více opatření.
• Rozvojové země potřebují vyšší
míru hospodářského růstu
pro zmenšení propasti mezi
bohatými a chudými národy,
proto by neměly být povinny
provádět tolik opatření.
• Rozvojové země odmítnou
podepsat jakoukoli mezinárodní
dohodu, která po nich bude
vyžadovat stejné úsilí, a to
vzhledem k jejich potřebě zvýšit
svůj hospodářský růst a zmírnit
chudobu.

• Množství emisí chudších a
rozvojových zemí roste rychleji
než množství emisí rozvinutých
ekonomik, takže musí podnikat
stejné kroky jako všichni ostatní.
• Bez přísných cílů pro rychle se
rozvíjející ekonomiky, jakými
jsou Čína a Indie, budou ostatní
země v boji s tímto problémem
v dlouhodobém horizontu
vynakládat málo úsilí.
• Ať už je největším viníkem
současného problému kdokoli,
není spravedlivé „trestat“ nyní
některé země více než jiné.
• Bohatší země byly tvrdě zasaženy
ﬁnanční krizí, takže si teď
nemohou dovolit více opatření.
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Kdo rozhoduje?
Vzhledem k tomu, že změna klimatu má vliv na celý svět i
místní dopad, který se v jednotlivých zemích a v jednotlivých
regionech liší, je řešena na celosvětové úrovni, na úrovni EU
i na národní, regionální a místní úrovni.

Mezinárodní úroveň
Z mezinárodního hlediska upravuje cíle změny klimatu široký
rámec smluv a mezinárodních zákonů. Evropská komise
vyjednává tyto smlouvy jménem Evropské unie, přičemž jedná
na základě mandátu vlád členských států a po konzultaci s
nimi (Rada). Poté Rada rozhoduje (obvykle kvaliﬁkovanou
většinou, i když v některých případech je vyžadováno
jednohlasné schválení) po konzultaci s Evropským
parlamentem, zda bude dohoda schválena. Mezinárodní
dohody jsou závazné pro země, které je ratiﬁkují, neexistují
však žádné mechanismy pro jejich „potrestání“, pokud své
závazky nesplní.

Úroveň EU
Jedním z hlavních úkolů EU podle smluv, které stanovují
její úlohu a pravomoci, je zajistit vysokou míru ochrany
a zlepšit kvalitu životního prostředí. Středem pozornosti
jsou preventivní opatření vycházející ze zásady předběžné
opatrnosti, náprava škod na životním prostředí a zajištění,
aby znečišťovatelé zaplatili za škody, které způsobí.
Evropská komise nese odpovědnost za předkládání
legislativních návrhů v zájmu dosažení těchto cílů. O těchto
návrzích pak společně rozhodují Rada (obvykle kvaliﬁkovanou
většinou, i když v některých případech je stále vyžadováno
jednohlasné schválení) a Evropský parlament, a to v procesu
známém pod pojmem spolurozhodování. Lisabonská
smlouva, která by změnila způsob, jakým je EU řízena, by
rozšířila pravomoci EU (kompetence) v této oblasti.
Zákony EU o životním prostředí jsou pro členské státy právně
závazné a jejich dodržování lze vymáhat prostřednictvím
evropských soudů.

Úroveň členských států
Jednotlivé členské státy mohou cíle EU překročit tím, že
budou mít nebo zavedou přísnější opatření, pokud nebudou
v rozporu se stávajícími zákony EU a zásadami nastíněnými
výše. Nesou odpovědnost i za rozhodování o vhodné
kombinaci opatření vedoucích k dosažení cílů, k nimž se
zavázaly na mezinárodní úrovni nebo na úrovni EU.
Všechny tyto úrovně rozhodování jsou vzájemně propojené.
Například v případě snížení emisí skleníkových plynů:
celosvětová dohoda by mohla své signatáře (EU a její členské
státy) zavázat k plnění konkrétního cíle.. To by mohlo vést k
právním předpisům na úrovni EU, které by byly závazné pro

všechny členské státy, stanovovaly by národní cíle a zavedly
by pro jejich dosažení opatření platná v celé EU. Vlády by
se poté rozhodly, jaké opatření přijmou, aby splnily podíl své
země na celkovém cíli (nebo pokud by chtěly, mohly by ho i
překročit). Do realizace těchto opatření na základní úrovni
jsou zapojeny i místní a regionální orgány, které v některých
případech vytyčují své vlastní cíle.

Úroveň EU
Co Evropská unie
udělala do dnešní doby?
Mezinárodní přístup stanovování právně závazných cílů
pro země se odráží i v EU. Vytyčuje společné cíle a poté
rozhoduje, jak by se břemeno jejich splnění mělo rozdělit
mezi jejích 27 členských států a jaká opatření jsou nezbytná
pro jejich dosažení.
Jak je naznačeno výše, EU udělala pokrok v dosahování cíle,
k němuž se zavázala v Kjótu, ale stále je zde co dělat, aby
bylo dosaženo slíbeného osmiprocentního snížení do roku
2012. Zdá se, že některé členské státy jsou na cestě k jeho
splnění (včetně Německa, Spojeného království a Švédska),
ale jsou i takové státy, kteří se k dosažení neblíží (například
Itálie, Španělsko, Francie a Řecko).
Kritici rovněž argumentují, že Evropská unie toho musí udělat
pro snížení emisí „doma“ více, místo aby využila ustanovení
Kjótského protokolu, podle nichž země mohou splnit část
svých závazků tím, že pomohou zaplatit projekty pro snížení
emisí v jiných zemích (například programy obnovitelných
energií v rozvojovém světě). Zastánci tohoto přístupu však
zdůrazňují, že cílem je snížit celosvětové emise, a jakákoli
opatření vedoucí k dosažení tohoto cíle jsou podle jejich
názoru vítána .
Jiní argumentují tím, že úroveň snížení emisí, kterou Evropská
unie doposud dosáhla, je spíše „vedlejším produktem“ jiných
změn, např. kolapsu východoněmeckého hospodářství a
rozhodnutí Spojeného království přejít při výrobě elektřiny z
uhlí na plyn, než výsledkem skutečného závazku k boji proti
změně klimatu. Podle nich to znamená, že toho lze udělat
mnohem více.
Evropská unie zavedla celou řadu opatření pro splnění
kjótských cílů a následných ambiciózních cílů, které si sama
vytyčila.
Klíčovým mezi nimi je systém EU pro obchodování s emisemi
(ETS), který zahrnuje zejména těžký průmysl (ocel a cement)
a výrobu elektřiny a jehož cílem je vytvořit pobídky pro
společnosti, aby snížily své emise (podrobnosti viz níže).
Jiná opatření se zaměřila na podporu výroby a využívání
obnovitelné energie například prostřednictvím zákonů, které
stanovují závazné cíle pro členské státy, prostřednictvím
ﬁnančních prostředků na programy obnovitelné energie a
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prostřednictvím opatření na zlepšení energetické účinnosti
všeho od elektrických spotřebičů po budovy, snížení emisí
oxidu uhličitého z automobilů apod. (i když některá z těchto
opatření musí být ještě realizována).

Jaké další kroky EU slíbila?
V březnu 2007 se Evropská unie zavázala ke snížení
svých emisí skleníkových plynů minimálně o 20 % do roku
2020 (v porovnání s úrovněmi roku 1990) a o 30 %, pokud
budou další rozvinuté země souhlasit s tím, že se postarají
o srovnatelné snížení na základě nové celosvětové dohody.
Také přislíbila, že z Evropy udělá energeticky účinnou,
nízkouhlíkovou ekonomiku, tj. ekonomiku, v níž se energie
využívá efektivněji a která se nespoléhá výrazně na zdroje
energie poškozující životní prostředí.
Na podporu těchto závazků si sami lídři EU stanovili tři další
cíle, které mají být splněny do roku 2020:
• snížení spotřeby energie o 20 % „v porovnání s
předpokládanými trendy“;
• zvýšení podílu obnovitelné energie v celkové spotřebě
energie na 20 %;
• a zvýšení podílu obnovitelné energie v dopravě na 10
% – například benzín a nafta z „udržitelně vyrobených“
biopaliv.
V lednu 2008 navrhla Evropská komise balík opatření
směřujících k dosažení těchto cílů. Byly mezi nimi návrhy na
rozložení břemene mezi členské státy EU, nová legislativa
o obnovitelné energii, rozšíření oblasti působnosti systému
pro obchodování s emisemi, opatření na zajištění toho, aby
ke snížení emisí přispívala i odvětví mimo tento systém,
a plány na podporu technologie zachycování a ukládání
CO2 („zachycování“ emisí oxidu uhličitého z elektráren a
jejich uložení v podzemí, místo aby byly vypouštěny do
atmosféry).
Na summitu v prosinci 2008 souhlasili lídři EU s dodržením cílů
z roku 2007 a dosáhli o těchto návrzích dohody, ale teprve až
po provedení významných změn v původním plánu: 1) snížit
obávaný vliv navržených opatření na konkurenceschopnost
těžkého průmyslu, 2) zřídit „fond solidarity“ na pomoc
novějším členským státům EU realizovat balík opatření a 3)
dát jim více času na přizpůsobení. Plán rovněž předpokládá
pokračující využívání ﬁnančních prostředků EU na projekty
snižování emisí v rozvojových zemích s cílem splnit část
cílů.
Celý tento vývoj přivedl některé k otázce, zda je EU stále
odhodlána udělat, co bude v jejích silách, pro to, aby dosáhla
dlouhodobých cílů.
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Tabulka 5. Jak daleko by měla Evropská unie jít?
Politická možnost

Argumenty pro

Argumenty proti

Nedělat nic, včetně odstoupení od
stávajících mezinárodních závazků
týkajících se plnění dohodnutých
cílů pro boj se změnou klimatu.

• V krátkodobém horizontu by
tento postup nestál EU nic.
• Hospodářské zpomalení sníží
celkovou spotřebu energie v
Evropě, a tudíž se omezí emise
bez dalších opatření.
• Pokud jiní neplní své
mezinárodní závazky, proč by
měla EU?
• Pokud bude EU jednat sama,
bude to mít vzhledem k stále
menšímu podílu na světových
emisích malý dopad na problém
změny klimatu.
• Průmysl by získal ﬂexibilitu při
přizpůsobování se vlivu změny
klimatu, protože by rozhodoval
sám za sebe, jak moc nebo jak
málo opatření má přijmout.
• Spotřebitelé by mohli
rozhodovat sami za sebe,
zda a jak změní své chování,
pokud jde o snížení spotřeby
nebo investice do energeticky
účinných opatření, jako je
zaizolování jejich domů.

• Dlouhodobé náklady na
přizpůsobení se změně klimatu
se zvýší, pokud budou opatření
odložena nebo úplně zavržena.
• Hospodářský útlum sníží celkovou
spotřebu energie v EU a omezí
emise, takže EU bude moci
vynaložit větší úsilí, než jaké již
slíbila v mezinárodních dohodách.
• Důvěryhodnost EU by byla vážně
poškozena, pokud by odstoupila
od svých slibů.
• Zbytek světa – včetně zemí, kde
emise rostou nejrychleji – by mohl
postupovat stejně, což by mohlo
být devastující důsledky pro
planetu.
• Efektivita průmyslu se bude
snižovat, pokud se nepřizpůsobí
vlivu změny klimatu.
• EU ztratí svou současnou
konkurenční výhodu při produkci
„čistých“ technologií, které může
vyvážet do zbytku světa.

Držet se stávajících mezinárodních
závazků, ale nepřekračovat jejich
rámec

• EU již dělá pro boj s tímto
problémem dost.
• Snížily by se náklady, alespoň
v krátkodobém horizontu, na
opatření potřebná pro boj se
změnou klimatu.
• Je nepravděpodobné,
že bude dosaženo nové
mezinárodní dohody stanovující
ambicióznější cíle, a proč by EU
měla vynakládat větší úsilí než
ostatní?
• EU si nemůže dovolit podnikat
při současném hospodářském
poklesu více kroků.
• Hospodářský pokles sníží
celkovou spotřebu energie v EU,
a tudíž se sníží emise bez ještě
ambicióznějších cílů.

• Závazky, které byly přijaty až
do dnešního dne, nestačí pro
vyřešení rozsahu problému.
• Pokud nebudou přísnější opatření
učiněna nyní, bude řešení vlivu
změny klimatu a předcházení
většímu poškození planety později
dražší.
• EU musí ukázat své vůdčí
postavení, aby podnítila ostatní
země s rychle rostoucím
množstvím emisí k většímu úsilí.
• Hospodářský útlum sníží celkovou
spotřebu energie v EU a omezí
emise, takže EU bude moci
vynaložit větší úsilí, než jaké již
slíbila v mezinárodních dohodách.
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Argumenty pro

Argumenty proti

Pouze překročení rámce stávajících
cílů v EU, pokud se zbytek světa
bude řídit jejím příkladem.

• To by zajistilo, že EU neponese
„nespravedlivý“ podíl břemena
(proč bychom měli dělat více,
pokud to jiní nedělají?).
• V krátkodobém horizontu EU
riskuje, že se vzhledem k
nákladům na realizaci opatření
proti změně klimatu stane méně
konkurenceschopnou, pokud
bude vynakládat větší úsilí než
ostatní, a to by mohlo zničit
pracovní místa.
• Uložení dalších břemen na
bedra průmyslu EU by při
současném hospodářském
propadu způsobilo obzvláště
velké problémy.

• Členské státy EU přispěly coby
jedny z největších světových
ekonomik k současnému problému
významnou měrou, a proto nesou
„historickou“ odpovědnost jednat
bez ohledu na to, co dělají ostatní.
• EU je stále velkým producentem
skleníkových plynů.
• Stávající cíle nejsou pro řešení
tohoto problému dostatečné.
• Pokud se nikdo neujme vedení,
je jen malá pravděpodobnost,
že bude uzavřena nová,
ambicióznější mezinárodní
dohoda.

Stanovit ambicióznější cíle v EU bez
ohledu na to, co dělají jiné země.

• Členské státy EU přispěly coby
jedny z největších světových
ekonomik k současnému
problému významnou měrou a
nesou „historickou“ odpovědnost
jednat bez ohledu na to, co
dělají ostatní.
• EU je stále velkým producentem
skleníkových plynů.
• Členské státy EU jsou relativně
bohaté a mohou si dovolit
vynakládat větší úsilí než mnoho
jiných zemí na světě.
• EU již má vysoce rozvinuté
hospodářství, takže nemusí
růst tak rychle jako rozvojové
země, které potřebují vyšší
úrovně emisí na podporu
hospodářského růstu a snížení
chudoby.
• Přechod na nízkouhlíkové
hospodářství podpoří inovace,
oživí investice, vytvoří pracovní
místa a dá EU příležitost získat
z rozvoje „čistých“ technologií a
jejich vývozu po celém světě.
• Hospodářský pokles povede ke
snížení spotřeby energií, a tudíž
i emisí, díky čemuž bude pro EU
snadnější splnit ambicióznější
cíle.
• Někdo se musí ujmout vedení,
aby pobídl ostatní země k
přijetí ambicióznějších cílů v
celosvětovém měřítku.

• EU by nesla nespravedlivý podíl
na břemenu řešení problému
změny klimatu.
• Ne všechny členské státy EU jsou
bohaté a to bude znamenalo pro
jejich méně rozvinuté ekonomiky
nespravedlivé břemeno.
• V krátkodobém horizontu by se
EU stala na celosvětových trzích
z důvodu nákladů na opatření
proti změně klimatu méně
konkurenceschopnou, v důsledku
čehož by docházelo k zániku
pracovních míst.
• Pokud by EU podnikala více kroků
bez ohledu na to, co se rozhodnou
udělat ostatní, odradilo by to
jiné země od přijetí přísnějších
závazků.
• Tato možnost zvyšuje riziko
„přesouvání zdrojů emisí CO2“,
přičemž by se energeticky náročná
odvětví přesunula do třetích zemí,
kde jsou regulační režimy laxnější
a kde je znečišťování méně
nákladné. To by stálo pracovní
místa v EU a nedošlo by k snížení
celosvětových emisí.
• Při současném hospodářském
poklesu a ve stále více
konkurenčním celosvětovém
klimatu si EU nemůže dovolit
podnikat více kroků než ostatní.
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Politická možnost
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Politická možnost
Udržet současné ambiciózní cíle
EU, ale odložit jejich realizaci,
dokud se nezlepší hospodářská
situace.

Argumenty pro

Argumenty proti

• Pomocí tohoto postupu by se
zabránilo uložení nákladných
břemen na bedra průmyslu
EU v době, kdy se usilovně
snaží vypořádat se s dopady
hospodářského propadu.
• Zpomalení ekonomiky sníží
celkovou spotřebu energie v EU
a sníží se emise bez nutnosti
provádět v současnosti další
opatření.

• Odložení opatření na dobu, kdy
bude hospodářská situace lepší,
způsobí, že opatření potřebná
pro boj se změnou klimatu budou
mnohem nákladnější a jejich
realizace bude obtížnější.
• Hospodářský útlum sníží
celkovou spotřebu energií v EU
a emise, takže bude snazší splnit
ambicióznější cíle.
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Neshody ohledně toho, jak velké úsilí by měla každá země
vynaložit v zájmu boje se změnou klimatu na celosvětové
úrovni, se odrazily v podobných debatách uvnitř Evropské
unie nad otázkou, jak by mělo být břemeno plnění jejích
ambiciózních cílů sdíleno.
Tyto debaty se soustředí na to, zda by nejbohatší země
EU měly dělat více než jejich chudší sousedé, protože v
důsledku přísných environmentálních cílů by mohlo být pro
chudší členské státy obtížnější dohnat ty nejvíce prosperující.
Řečeno jednoduše, chudší země EU si podle svých slov
nemohou dovolit dělat toho tolik.
Situace je komplikovaná, protože hospodářství některých
zemí je závislejší na energii z fosilních paliv než jiná
hospodářství a některé země už odvedly v boji proti změně
klimatu více práce než ostatní. (To částečně odráží rozdíly ve
veřejném postoji vůči otázkám životního prostředí v různých
členských státech: průzkumy veřejného mínění ukazují, že
někteří lidé jsou změnou klimatu znepokojeni více než jiní.)
Rozsah úkolu, který nyní stojí před zeměmi, bude záviset
zčásti na úrovních investic do „čistých“ technologií v
minulosti a na tom, zda už začaly provádět postupné změny
způsobu, jakým ekonomiky fungují (například stanovením
přísných pravidel pro zlepšení energetické účinnosti výrobků,
domácností a továren).
V závislosti na tom, kde se nacházejí, budou země EU také
různým způsobem postiženy extrémními vzorci počasí: zdá
se, že jižní Evropa už zažívá mnohem vyšší teploty než v
minulosti, zatímco kontinentální Evropu zasahují v rostoucí
míře vážné povodně.
Debaty nad tématem, které je nám známo jako „sdílení
břemene“, komplikují debaty nad tím, jak EU může
dosáhnout svých ambiciózních cílů v boji proti změně klimatu
uprostřed celosvětové ﬁnanční krize, ekonomického útlumu a
narůstajících obav z dlouhé recese.
Někteří tvrdí, že realizace opatření proti změně klimatu
je nákladná a že v ekonomické činnosti po sobě zanechá
ještě větší stopy, a to hlavně v zemích s velkými výrobními
odvětvími. Podle jejich názoru by se EU měla buď vzdát
svých ambiciózních cílů, nebo by měla přijetí nezbytných
opatření odložit do doby, až se ekonomická situace zlepší.
Také varují před rizikem „přesouvání zdrojů emisí CO2, pokud
EU zavede přísnější opatření než zbytek světa, protože v
důsledku toho by odvětví, která využívají velké množství
energie, mohla začít uvažovat o přesunu do regionů, kde
jsou regulační režimy méně přísné a kde je znečišťování
méně nákladné. To by, jak argumentují, znamenalo ztrátu
pracovních míst v EU a nepomohlo by to snížit celkové
světové emise (a dokonce by to mohlo vést k jejich nárůstu).
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Sdílení břemena:
kdo by měl jak postupovat?

Jiní však trvají na tom, že opatření jsou nutná teď, protože čím
déle budeme čekat, tím více škod změna klimatu způsobí a tím
dražší bude vypořádat se s jejím dopadem. Dále argumentují,
že vývoj „čistých“ technologií potřebných pro snížení emisí
skleníkových plynů ekonomiky EU v žádném případě
nepoškodí, nýbrž podpoří jejich konkurenceschopnost.
Jelikož EU již dnes má světové prvenství v oblasti výroby
mnoha energeticky účinných technologií, říkají, že přesvědčit
jiné země, aby omezily své emise, prospěje společnostem
EU v tomto odvětví. Ty by mohly těžit z prudkého vzestupu
vývozu, a tím i vytvořit více „zelených“ pracovních míst.
Poukazují i na to, že domácnosti a společnosti by měly
prospěch z energeticky účinnějších výrobků, neboť by
dostávaly nižší účty za energii.
A konečně mnozí argumentují tím, že hospodářská krize by
v boji proti změně klimatu vlastně mohla pomoci, jelikož v
mnoha částech světa klesá poptávka, což vede k omezení
výroby v energeticky náročných odvětvích a k omezení
spotřeby energeticky náročného zboží. To by, jak říkají,
pomohlo snížit emise skleníkových plynů a dát EU větší
manévrovací prostor ke splnění jejích cílů (i když podle
druhých to znamená, že si EU nemusí nyní vytyčovat tak
ambiciózní cíle).
A zde opět situaci komplikuje skutečnost, že ačkoli ﬁnanční
krize a hospodářský propad mají vliv na všechny země EU,
někteří trpí více než druzí.
Debaty o tom, jak sdílet břemeno boje proti změně klimatu
v EU, se odrážejí v neshodách nad tím, kdo by měl zaplatit
lví podíl účtu v jednotlivých zemích – vláda, průmysl, nebo
spotřebitelé, a proto jaká kombinace politických nástrojů by
se měla použít.
Podle některých by největší podíl nákladů měl nést průmysl
a výrobci elektřiny, protože mnoho procesů výroby elektřiny
a výrobních procesů produkuje oxid uhličitý. Mohli by tedy
provést významnou změnu, pokud by investovali do výroby
ekologičtějšího zboží a služeb účinnějším způsobem.
Druzí ale varují před
břemen na podniky v EU,
konkurenceschopnost na
by mohla stát pracovní
hospodářském útlumu.

nakládáním dalších velkých
která by mohla podkopat jejich
mezinárodních trzích a která
místa, zejména v současném

Jiní také argumentují tím, že vybrán by neměl být průmysl
a že řešení by se měla hledat při kontrolách emisí podle
jednotlivých odvětví.
Na základě tohoto přístupu říkají, že velký potenciál ke
snížení emisí má stavebnictví, které může zavést lepší
vytápění, izolace a klimatizace, přičemž Evropská komise
odhaduje potenciál úspory energie na 27–30 procent.
Mnozí vidí změny i v dopravě, která by mohla snížit emise
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z osobních i nákladních automobilů, lodí a letadel, což by
byl klíčový element boje proti změně klimatu. Zde Komise
odhaduje potenciál úspory energie na 26 %.
Roli hrají i spotřebitelé, jelikož velký rozdíl by mohly přinést
změny jejich chování při nakupování, cestování a používání
energie. Například by mohli snížit množství energie, které
spotřebují, tím, že ztlumí topení nebo budou používat místo
osobních vozidel veřejnou hromadnou dobravu. Mohli by
také zvýšit poptávku pro energeticky účinném zboží, které by
pak z dlouhodobého hlediska zlevnilo.
I zde však panují neshody nad tím, kolik toho veřejnost
dokáže a co by se mělo od ní uprostřed recese očekávat.
Někteří zdůrazňují dopad rostoucí nezaměstnanosti na příjmy
domácností, zatímco druzí poukazují na úspory, kterých by
rodiny mohly dosáhnout na svých účtech za energii, pokud
by si své domy zaizolovaly nebo pokud by si kupovaly
energeticky účinnější výrobky.
To mnohé vede k názoru, že největší část účtu by měly
zaplatit vlády z peněz daňových poplatníků, z nichž by hradily
opatření nutná pro splnění cílů.
To je ale také diskutabilní. Kritici polemizují, že nejvíce by měli
platit ti, kdo znečišťují nejvíce, a že utrácet peníze daňových
poplatníků na opatření proti změně klimatu znamená, že na
náklady bude přispívat každý bez ohledu na to, zda chce
či nechce. Někteří rovněž zpochybňují, zda vlády jsou tím
nejlepším subjektem, který by měl rozhodovat například o
tom, do kterých „zelených“ technologií investovat, a tvrdí,
že vládní podpora některých by mohla udusit vývoj jiných
slibných technologií.
Odpověď na tuto otázku má významný vliv na odpověď na
další důležitou otázku: jaká kombinace politických „nástrojů“
by se měla použít pro splnění dohodnutých cílů?
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Tabulka 6. Co si přejete, aby bylo provedeno na úrovni EU?
Politické možnosti

Argumenty pro

Argumenty proti

V rámci EU by všechny členské
státy měly přispívat k dosažení
stanovených cílů rovným dílem.

• Osvobozením některých
členských států od přísných cílů
by se omezil celkový dopad na
opatření proti změně klimatu.
• Pokud by některé země
EU mohly znečišťovat více
než ostatní, znamenalo by
to větší poškození klimatu
v krátkodobém horizontu a
nákladnější řešení dopadu v
dlouhodobém horizontu.
• Díky vyšší poptávce po
výrobcích „čistých“ technologií v
celé EU by narostly příležitosti
vytěžit z rozvoje těchto
technologií a jejich vývozu do
celého světa.

• Méně prosperující členské státy
EU by pokládaly za těžší dohnat
své bohatší sousedy.
• Země, jejichž ekonomikám
dominují energeticky náročná
odvětví, by byly schopny provést
nezbytné změny svých ekonomik
postupně, a tak minimalizovat vliv
na svůj hospodářský růst, pokud
by nemusely vynakládat tak velké
úsilí jako ostatní.
• V krátkodobém horizontu by
nižší cíle v některých zemích EU
pomohly předejít „přesouvání
zdrojů emisí CO2“ do jiných částí
světa.

V EU by měla být brána v úvahu
schopnost různých členských států
pomoci při dosahování celkových
vytyčených cílů, přičemž některé
země by podnikaly více kroků než
jiné.

• Méně prosperující členské státy
EU by pokládaly za snazší
dohnat své bohatší sousedy.
• Země EU, jejichž ekonomikám
dominují energeticky náročná
odvětví, by byly schopny
provést nezbytné změny
svých ekonomik postupně, a
tak minimalizovat vliv na svůj
hospodářský růst.
• V krátkodobém horizontu by
nižší cíle v některých zemích EU
pomohly předejít „přesouvání
zdrojů emisí CO2“ do jiných
částí světa.

• Osvobozením některých zemí
EU od přísných cílů by se omezil
celkový dopad na opatření proti
změně klimatu.
• Pokud by některé země EU mohly
znečišťovat více než ostatní,
znamenalo by to větší poškození
klimatu v krátkodobém horizontu
a nákladnější řešení dopadu v
dlouhodobém horizontu.
• Díky nižší poptávce po výrobcích
„čistých“ technologií v některých
zemích by klesly příležitosti vytěžit
z rozvoje těchto technologií a
jejich vývozu do celého světa.
• V dlouhodobém horizontu by se
v EU mohlo zabránit přechodu na
průmysl opírající se o obnovitelné
technologie.
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Jak by mělo být
dosaženo dohodnutých cílů?
Pro boj proti změně klimatu je k dispozici celá řada politických
nástrojů: některé jsou levnější a realizují se snadněji, některé
mají větší vliv na jiné sféry společnosti a některé vyžadují
drastičtější změny chování. Rozhodnutí o tom, které nástroje
použít, by měla vycházet z posouzení pravděpodobných
přínosů vůči pravděpodobným nákladům.
Některé se soustředí na „pozitivní“ pobídky (odměna pro ty,
kdo podniknou kroky nezbytné pro snížení emisí), zatímco
jiné se snaží od „znečišťujícího chování“ odradit pokutami.
Pozitivní ﬁnanční pobídky mohou mít formu vládních dotací
(například vládou sponzorované slevy hybridních aut nebo
energeticky účinných žárovek) s cílem povzbudit lidi k jejich
koupi. To na oplátku může pomoci vytvořit dostatečnou
poptávku po takovém zboží, takže společnosti pak budou
schopné ho vyrábět levněji díky množstevním úsporám.
Opatření, jejichž cílem je odradit znečišťovatele, mohou
zahrnovat „daně z uhlíku“ u zboží, které produkuje oxid uhličitý
(např. palivo), nebo u energeticky náročných průmyslových
procesů.
Vlády zemí EU obecně používají kombinaci přístupů
a opatření v závislosti na přesné charakteristice svých
ekonomik. Ale v některých případech jsou již vázány zákony,
které pro určité kroky schválily na úrovni EU (viz výše v části
o tom, co Evropská unie již udělala), a jejich manévrovací
prostor je tudíž omezený.
Jednou z věcí, na kterou se v současnosti obrací pozornost,
je energetická účinnost – zajistit, aby výrobky, které lidé
kupují, způsob, jakým cestují, a jejich domovy a pracoviště
byly energeticky účinnější, aby mohli snižovat svou spotřebu
energie bez drastických změn svého životního stylu (například
koupí vozidla, které má nižší spotřebu, nebo zaizolováním
svých domů).
Zde se objevuje významná otázka, kdo tato energeticky
účinná zlepšení zaplatí: vlády prostřednictvím dotací a ﬁnancí
pro výzkum a vývoj čistých technologií atd., společnosti
závazkem splnit přísné normy energetické účinnosti platné v
celé EU, nebo spotřebitelé prostřednictvím zákonů, které je
nutí kupovat potenciálně dražší energeticky účinné výrobky
nebo zaplatit za energeticky účinná zlepšení svých domů?
Mnozí lidé však argumentují, že zlepšení energetické účinnosti
samo o sobě nebude pravděpodobně stačit ke splnění cílů v
oblasti snížení emisí, které si EU sama stanovila.

Někteří naznačují, že pro snížení spotřeby energie budou
nutné přísnější kroky. Sem by mohly patřit „příděly“ –
stanovení limitu na spotřebu konkrétních zdrojů energie nebo
množství, jaké mohou lidé u určitého výrobku použít, než za
něj budou muset zaplatit výrazně vyšší ceny. To by mohlo
znamenat například stanovení limitu na to, kolik benzinu si
lidé mohou koupit za „normální“ cenu, a poté jim při koupi
nad limit účtovat mnohem vyšší ceny. To je ekvivalentem
zavedení kvót pro používání energie, ale uživatelé se mohou
sami rozhodnout, zda chtějí tyto kvóty překročit a platit více
za použití většího množství.
Jedním z klíčových politických nástrojů používaných při boji
proti změně klimatu jsou tzv. tržní mechanismy. Systém EU
pro obchodování s emisemi (ETS) například vytváří trh, na
němž společnosti mohou kupovat a prodávat právo vypouštět
emise oxidu uhličitého.
Systém ETS zahrnuje téměř 12.000 zařízení v Evropské unii
(jako jsou železárny, ocelárny a elektrárny, cementárny a
papírny), které představují téměř polovinu celkových emisí
EU. Jsou stanovovány stropy těchto emisí a s možností
vypouštět tyto emise se obchoduje napříč členskými státy
na základě systému povolenek. Pokud někteří producenti
emisí chtějí své povolené množství překročit, mohou si koupit
„emisní kredity“ od jiných, kteří si mohou vydělat prodejem
povolenek, které nepotřebují.
Cílem je u obou podpořit snížení jejich emisí zavedením
energeticky účinných opatření a přechodem na obnovitelné
zdroje energie. Princip je takový, že ti, kdo mají relativně
vysoké emise, budou moci ušetřit snížením množství kreditů,
které si musí kupovat, a ti, kdo mají relativně nízké emise
budou moci vydělat dalším snižováním emisí, neboť jim to
umožní prodat více kreditů.
Klíčová otázka zde zní, co by se mělo udělat s penězi
získanými ze systému, v němž se kredity prodávají formou
aukcí. Někteří argumentují tím, že je na vládách, aby
rozhodly, jak je budou chtít utratit, jiní zase říkají, že peníze
by měly jít v nějaké formě zpátky do průmyslu, zatímco druzí
trvají na tom, že se musí použít jako pomoc při platbách za
vývoj nových „čistých“ technologií a jako pomoc rozvojovým
zemím vypořádat se s vlivem změny klimatu.
Základem systému pro obchodování s emisemi je koncepce
„ocenění uhlíku“ (stanovení ekonomické hodnoty emisí
skleníkových plynů vznikajících při lidské činnosti s cílem
motivovat ke snížení emisí). Panují však neshody nad tím,
zda by cenu povolenek měl určovat trh (tj. na základě nabídky
a poptávky), nebo političtí činitelé.
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Tabulka 7. Jaké politiky by měla EU použít ke splnění dohodnutých cílů?
Politické možnosti

Argumenty pro

Argumenty proti

Snížení spotřeby energie pomocí
investic do energetické účinnosti

• Výsledkem by byly rychlé zisky
pro spotřebitele a průmysl
(díky dostupnosti energeticky
účinnějších výrobků a nižším
účtům za elektřinu), což by
vyvážilo náklady na provedení
nezbytných investic.
• Nebyly by nutné významné
změny životního stylu lidí.
• EU by mohla rozvíjet svou
konkurenční výhodu v oblasti
energeticky účinných technologií.
• Rozvoj energeticky účinných
výrobků a stanovení přísnějších
energeticky účinných norem
pro domovy a pracoviště by
vytvořil pracovní místa a oživil by
hospodářský růst.

• V důsledku plnění přísnějších
norem energetické účinnosti by
tato možnost uvalila na průmysl
EU příliš těžké a nákladné
břemeno.
• Některé společnosti nebo odvětví
by se mohly rozhodnout, že se
přemístí do zemí mimo EU, kde
jsou normy energetické účinnosti
nižší, čímž by došlo k zániku
pracovních míst v EU.
• Plnění přísnějších norem
energetické účinnosti by bylo pro
spotřebitele příliš nákladné.
• Při současném hospodářském
propadu si vlády, průmysl a
spotřebitelé nemohou dovolit platit
za zlepšení energetické účinnosti s
cílem dosáhnout změny.

IInvestice do technologií
zaměřených na „zachycování a
ukládání“ emisí skleníkových plynů
(způsobených hlavně uhlím)

• V krátkodobém horizontu by to
přineslo významné výhody pro
energeticky náročná odvětví,
protože by se omezil vliv jejich
činností bez skutečného snížení
jejich emisí.
• To by mohlo zabránit přesunu
energeticky náročných odvětví
do zemí, kde jsou předpisy
týkající se změny klimatu
volnější.

• Z dlouhodobého hlediska se může
ukládání emisí oxidu uhličitého
ukázat z důvodu rizika úniku jako
nebezpečné pro životní prostředí.
• Požadovaná technologie je
nákladná.
• Kdo by to zaplatil? Někteří
argumentují tím, že příjmy
vytvořené iniciativami, jako
je systém pro obchodování s
emisemi, by měly být vynaloženy
na rozvoj obnovitelných energií, a
nikoli na pouhé ukládání emisí.
• Realizace požadované technologie
by mohla trvat dlouho.

Snížení emisí skleníkových plynů
investicemi do jaderné energie

• To by nabídlo střednědobé
řešení, protože výroba většího
množství jaderné energie by
mohla pomoci splnit rostoucí
energetické potřeby Evropy.
• Jádro je „čistým“ zdrojem
energie, protože neprodukuje
žádné emise oxidu uhličitého
(i když jisté emise vznikají při
stavbě jaderných elektráren,
těžbě a zpracování uranu atd.).
• Klesla by závislost EU na
fosilních palivech dovážených ze
třetích zemí.
• Investice do jaderné energie
by mohly vytvořit odbornost v
této oblasti, kterou by EU mohla
vyvážet.
• Jaderná energie může zajistit
stabilní zdroj energie za přijaté
ceny pro spotřebitele a podniky.

• Veřejné mínění v mnoha zemích
EU je výrazně proti jaderné
energii, jelikož lidé mají obavy z její
dopadu na bezpečnost, zdraví a
životní prostředí.
• Neexistuje žádná dohoda o tom,
jak se podělit o břemeno například
při zpracování jaderného odpadu v
EU.
• Jaderná energie se nakonec stane
vzácným zdrojem, a to z důvodu
zvýšené poptávky po surovinách
potřebných pro její výrobu.
• Výstavba potřebných jaderných
elektráren atd. pro zvýšení výroby
na úrovně nutné pro uspokojení
rostoucí poptávky bude trvat
dlouho.
• Jaderná energie není levným
řešením, a to vzhledem k
vysokým účtům za odstavování
starých jaderných elektráren, ke
zpracování jaderného odpadu a
k případnému náhodnému úniku
radiace.
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Politické možnosti

Argumenty pro

Argumenty proti

Snížení emisí investicemi do
obnovitelné energie (vítr, slunce,
biopaliva)

• Emise by mohly být sníženy
bez nutnosti snižovat spotřebu
energie, protože obnovitelné
zdroje jsou „čistým“ zdrojem
energie.
• Obnovitelnou energii je možné
vyrobit „doma“ a snížit závislost
EU na dovážené energii.
• Cena obnovitelné energie bude
klesat s růstem poptávky.
• Obnovitelná energie je
bezpečnější než jaderná
energie.
• Rozvoj obnovitelných zdrojů
energie vytváří pracovní místa
a oživuje hospodářský růst a
díky němu by EU mohla v oblasti
rozvoje a vývozu potřebných
technologií získat konkurenční
náskok.

• Obnovitelnou energii nelze
vyrobit v takových množstvích,
která by sama o sobě stačila
pro uspokojení rostoucích
energetických potřeb EU.
• Technologie není dostatečně
pokročilá a existují problémy s
ukládáním, rozvodnými sítěmi atd.
• Náklady na výrobu obnovitelné
energie jsou příliš vysoké na to,
abychom se na ni příliš spoléhali.
• Jadernou energii lze vyrábět
stejně bezpečně a levněji než
obnovitelnou energii.

Snížení spotřeby energie omezením
množství zboží a služeb, které
poskytujeme a využíváme.

• Výsledkem by byly okamžité
ﬁnanční úspory pro spotřebitele.
• Nejsou nutné žádné další
investice do energeticky
účinných výrobků atd.

• Byla by nutná významná změna
v životním stylu lidí a mohlo by
to vyprovokovat revoltu proti
opatřením pro boj se změnou
klimatu.
• Utlumil by se hospodářský růst a
zanikala by pracovní místa.

Využívání pobídek, jako je systém
pro obchodování s emisemi,
daňové a jiné ﬁnanční pobídky

• To by mohlo pomoci při rozvoji
„kritické míry“ poptávky po
energeticky účinných výrobcích
a technologiích a po nových
zdrojích energie.
• Ocenění lidí za „správné“
chování je mocným nástrojem
pro změnu spotřebních vzorců.
• Pozitivní opatření udrží veřejnou
podporu boje proti změně
klimatu s větší pravděpodobností
než negativní opatření, jako
jsou vyšší ceny za „nadměrnou“
spotřebu.

• Vlády by neměly investovat
do určitých technologií, jelikož
průmysl je tím nejvhodnějším
subjektem, který by měl
rozhodovat o tom, jak nejlépe
splnit své potřeby.
• Účet za ﬁnancování určitých
pobídek budou muset uhradit
daňoví poplatníci bez ohledu na
to, zda chtějí, či nechtějí.
• Bylo by lepší se zaměřit na
„potrestání“ průmyslu, pokud
se nebude snažit snížit emise,
protože to je mocnější pobídka.

Donucení znečišťovatele, aby
zaplatil.

• Tímto způsobem se zajistí,
že cena výrobku nebo služby
bude odrážet vliv, jaký má na
klima, a že ti, kteří způsobují
poškozování životního prostředí,
za to zaplatí.

• Části průmyslu by se mohly
rozhodnout, že se přesunou do
jiných částí světa, čímž zvýší
riziko „přesouvání zdrojů emisí
CO2“.
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státy. Některé do rozvoje obnovitelné energie již investovaly
značné částky, zatímco jiné nikoli.

Kromě rozhodnutí, jak nejlépe vybízet ke změnám v „chování“
nutném pro snížení emisí, musí vlády rovněž rozhodnout, jak
nejlépe splnit energetické potřeby své země.

Zastánci mnohem větší orientace na obnovitelnou energii
říkají, že může nejen přispět k omezování emisí skleníkových
plynů, ale může pomoci i při snižování závislosti EU na
dovážené energii.

Podle údajů Evropské komise pochází 80 % energie, kterou
Evropská unie spotřebuje, z fosilních paliv – z ropy (37 %), ze
zemního plynu (24 %) a uhlí (18 %), přičemž jaderná energie
představuje více než 14 % a obnovitelné zdroje více než 6
%.
Deklarované ambice EU přeměnit se na nízkouhlíkové
hospodářství znamená odklon od fosilních paliv a přechod
na obnovitelné zdroje a/nebo jadernou energii. Avšak míra,
do jaké je to možné, a časový rámec budou záviset zčásti na
tom, jak moc jsou země v současnosti závislé na odvětvích
s vysokou spotřebou uhlíku, jak jsou rozvinuté jejich sektory
obnovitelných zdrojů energie a jaderné energie, a na postoji
veřejnosti vůči jaderné energii.

Fosilní paliva
Ekonomiky členských států EU jsou v současné době značně
závislé na fosilních palivech a spalování fosilních paliv
produkuje asi 90 % emisí skleníkových plynů. Na dovozu
těchto paliv závisí značně i EU, jinak by totiž nemohla splnit
své potřeby: 60 % svého zemního plynu, 90 % své ropy a 50
% svého uhlí.
Oba faktory jsou hnacími silami v EU, pokud jde o vývoj
alternativních zdrojů energie a nových technologií pro snížení
hladiny znečišťujících látek vypuštěných do atmosféry
fosilními palivy, např. zachycování a ukládání CO2 (CCS).
Někteří však polemizují, že takové technologie jsou nákladné
a jejich přínos pro životní prostředí není jasný, neboť je zde
riziko, že uhlík uložený v podzemí by mohl uniknout zpátky
do atmosféry.
Ačkoli se zdroje fosilních paliv ztenčují, není žádný jejich
bezprostřední nedostatek a jejich produkce je v porovnání
s jinými zdroji energie v současnosti relativně levná. Ale s
ohledem na očekávaný růst celosvětové spotřeby energie
v budoucnosti, se očekává, že cena fosilních paliv bude v
dlouhodobém horizontu současně se ztenčováním zdrojů
růst.

Obnovitelná energie
Jednou z alternativ fosilních paliv je obnovitelná energie,
„čistý“ zdroj energie, protože se získává z přírodních zdrojů,
jako je slunce, vítr a voda.
Evropská unie se zavázala ke zvýšení podílu obnovitelné
energie na celkovém využívání energie na 20 % do roku
2020. Ale o tom, jak přesně toho dosáhnout a které zdroje
obnovitelné energie používat, rozhodují jednotlivé členské
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Energetický „mix“

Výroba některých forem obnovitelné energie je v současné
době relativně nákladná, ale předpokládaným zvýšením
cen fosilních paliv by se snížily relativní náklady a vyšší
poptávka po obnovitelné energii by je v dlouhodobém
horizontu zlevnila, jelikož masová výroba snižuje „náklady
na jednotku“. Argumentují také tím, že v posledních letech
se rychle rozvíjela technologie nutná pro maximalizaci jejich
potenciálu a ta se bude i nadále zlepšovat.
Jiní ale tvrdí, že obnovitelná energie není ještě dostupná
v dostatečném množství na to, aby uspokojila energetické
potřeby Evropy, její uskladnění není snadné a není ještě
dostupná technologie pro zlepšení skladovací kapacity.
Zlepšit potřebuje také systém distribuce některých typů
obnovitelné energie.
Někteří také upozorňují, že určité typy obnovitelné energie
jsou „čistější“ než jiné, například vzhledem k rozdílům v
emisích vyprodukovaných při výrobě a přepravě zařízení
nutného pro jejich produkci a k jejich vlivu na život rostlin a
živočichů.
Různé typy obnovitelné energie mají výhody i nevýhody:
Spotřeba hydroenergie (vodní energie) v letech 1990 až 2005
neustále rostla a v roce 2005 představovala 1,5 % celkového
využívání energie v EU. Produkce však v posledních letech
klesla (v poměru k jiným typům obnovitelné energie) a
panují obavy z jejího dopadu na život rostlin a živočichů a z
nedostatku míst, na kterých by se mohlo stavět, v neposlední
řadě z důvodu právních předpisů EU, které z ekologických
důvodů omezují budování přehrad. Výstavba velkých
hydroelektráren se tudíž ztížila, ale někteří se vyslovují pro
větší orientaci na výstavbu malých hydroelektráren.
Biomasa a odpad (konverze rostlinných materiálů,
živočišného odpadu nebo komunálního odpadu na paliva)
jsou v současné době největším zdrojem obnovitelné energie
v EU a představují 4,2 % jejího celkového využívání energie v
roce 2005. Většinou se používají k vytápění, ale lze je použít
i k výrobě elektřiny. Lze je produkovat na domácí úrovni a
relativně snadno se skladují, ale při spalování biomasy
vznikají skleníkové plyny a intenzivní sklizeň může ohrozit
život rostlin a živočichů. Ke snížení emisí však může přispět
přeměna odpadu na plyn, který lze spálit v elektrárnách.
Biopaliva (paliva získaná z rostlin) v současnosti představují
asi 1 % spotřeby energie v dopravě EU. Cílem EU je zajistit,
aby 10 % pohonných hmot pocházelo do roku 2020 z
obnovitelných zdrojů, včetně biopaliv. Ta jsou obzvláště
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kontroverzní kvůli obavám, že se půda přestane používat pro
produkci potravin, čímž se zvýší riziko nedostatku potravin v
rozvojových zemích. Panují ale také obavy z jejich dopadu
na světové lesy.
Větrná energie v současnosti představuje 0,3 % spotřeby
energie v EU, ale v posledním desetiletí rostl její podíl ročně
asi o 30 %. EU je předním celosvětovým spotřebitelem a
výrobcem větrné energie a světovým lídrem v oblasti výroby a
technologií větrné energie. To dává tomuto odvětví významný
potenciál pro růst a tvorbu pracovních míst. Většina větrné
energie se v současnosti vyrábí „na pobřeží“, což vyvolává
stížnosti na jejich vizuální vliv, zejména v oblastech, kde je
pro místní ekonomiku důležitý cestovní ruch. Relativně malé
množství větrné energie se vyrábí na moři, ale v závislosti na
zlepšování technologií se toto množství bude pravděpodobně
zvyšovat.

zařízení pro zpracování jaderného odpadu – a výstavba
nezbytné kapacity by trvala dlouho. Kritici také vyjadřují
vážné obavy o bezpečnost, zdraví a stav životního prostředí,
přičemž připomínají jaderné havárie, jakou byla černobylská
katastrofa na Ukrajině v roce 1986, a klíčovou otázku, co
udělat s jaderným odpadem. Upozorňují také na to, že i
když jaderná energie neprodukuje emise oxidu uhličitého,
výstavba jaderných elektráren, těžba uranu potřebného na
výrobu jaderné energie atd. ano.
A konečně, někteří argumentují tím, že uranu potřebného
na výrobu jaderné energie bude ubývat, protože světová
poptávka roste, a poukazují na to, že Evropská unie téměř
všechnu uranovou rudu dováží ze zemí, jakou je například
Austrálie. Podle druhých však technologický pokrok sníží
množství uranu potřebného na výrobu jaderné energie.

Sluneční energie představuje v současnosti pouze 0,04 %
spotřeby energie EU z obnovitelných zdrojů, ale neustále
roste. Má významný potenciál pro růst, ale její výroba zůstává
dražší než výroba jiných typů obnovitelné energie. Některé
členské státy EU přijaly zákony o používání solárních panelů
na nových budovách s cílem zvýšit poptávku, která by měla v
dlouhodobém horizontu snížit náklady.

Jaderná energie
Někteří argumentují tím, že výroba většího množství jaderné
energie je součástí odpovědi na výzvu danou změnou klimatu
s tím, že jaderné elektrárny produkují celkově mnohem méně
emisí oxidu uhličitého než tradiční elektrárny. Tvrdí, že zvýšení
výroby jaderné energie (stejně jako podpora obnovitelných
zdrojů energie) je životně důležité pro splnění energetických
potřeb Evropy a současně i pro snížení emisí.
Řada zemí (včetně Finska a Spojeného království) se z
ekonomických a ekologických důvodů bude více spoléhat
na jadernou energii. Argumentují tím, že jadernou energii lze
produkovat bezpečně, že může přispět ke snížení emisí a že
je levnější než alternativní zdroje. Někteří ji také považují za
způsob, jak omezit závislost na dovážené energii.
Jiní však s nimi polemizují, protože podle nich by si zvýšení
podílu nukleární energie na celkovém energetickém
mixu vyžádalo významné investice do výstavby nových a
účinných elektráren, na jejich zabezpečení a na zajištění
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Poděkování
Tento informační materiál připravilo Centrum pro evropskou politiku, přední instituce zabývající se politickými záležitostmi Evropské
unie se sídlem v Bruselu.
Přezkoumali ho zástupci všech politických skupin Evropského parlamentu (uvedeny níže) a celá řada organizací zabývajících se
touto problematikou (též uvedeny níže).
Text byl následně revidován s ohledem na jejich připomínky tak, aby byla zajištěna vyváženost poskytnutých informací a předloženy
všechny argumenty pro i proti různým politickým přístupům..

Politické skupiny:
Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů (PPE-DE)
Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu (PSE)
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance (VERTS/ALE)
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)
Skupiny Unie pro Evropu národů (UEN)
Skupina Nezávislosti a demokracie (ID)

Organizace – dokument o přistěhovalectví:
Business Europe
Eurociett (European Confederation of Private Employment Agencies – Evropská konfederace soukromých pracovních agentur)
Caritas Europa
Konfederace evropských odborových svazů (European Trade Union Confederation, ETUC)
Skupina pro migrační politiku (Migration Policy Group, MPG)
Institut pro migrační politiku (Migration Policy Institute, MPG)

Organizace – dokument o změně klimatu:
Business Europe
BP Europe
Světový fond na ochranu přírody (WWF)
Evropský fond na podporu klimatu
Clingendael
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IV. Politické cíle evropských stran1
Pasáže citované v tomto dokumentu byly, pokud není
stanoveno jinak, převzaty z oﬁciálních volebních manifestů
stran. Všechny citované dokumenty, prohlášení a
tiskové zprávy byly zpřístupněny veřejnosti na oﬁciálních
internetových stránkách politických stran. Materiál byl
shromážděn a všechny internetové stránky byly navštíveny
v období od 2. března do 5. března 2009. Tento oddíl
vypracovali Stefano Braghiroli (University of Siena) a Alfredo
Zucchi, (University of Siena), ve spolupráci s Hermannem
Schmidtem (University of Mannheim).

PŘISTĚHOVALECTVÍ
EVROPSKÁ LIDOVÁ STRANA (EPP)
EPP navrhuje „boj proti ilegální migraci na úrovni Evropské
unie, počínaje potřebami, kapacitou a prioritami stanovenými
každým členským státem“. V souladu s tím EU musí:
vytvořit spravedlivou, ale přísnou politiku vracení ilegálních
migrujících (v souladu se směrnicí o vracení migrujících,
kterou EPP „plně podporuje“), „koordinovat systémy
legalizace v jednotlivých členských státech, konkrétně
prostřednictvím systému modrých karet“, a „chránit pobřeží
EU tím, že bude vytvořena evropská pobřežní hlídka“. Na
trhu práce EPP navrhuje „provedení evropské preference
pro vyřešení kvaliﬁkačního nedostatku v členských státech a
podporu migrace uvnitř EU“. [Důležitost v manifestu: SPÍŠE
DŮLEŽITÉ]

a aby zadržení ilegální migranti byli posíláni zpět do své země
původu“. V tomto ohledu poslanec Philip Bradbourn dodává,
že „bychom se měli zaměřit na vlnu ilegální migrace do EU,
a to ještě předtím, než se začneme zabývat kvaliﬁkačním
nedostatkem“.
ZDROJ: O přistěhovalecké politice musí rozhodovat členské
státy – nikoli Evropská komise [News Release], říjen 2007.
K dispozici na adrese: http://www.conservativeeurope.com/
news/426/Immigration-policy-must-be-for-member-states-todecide--not-the-European-Commission.aspx

STRANA EVROPSKÝCH
SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ (PES)
PES chce „vytvořit společné normy pro legální migraci do
Evropské unie“ a „vypracovat Evropskou chartu pro začlenění
migrantů na základě rovných práv a povinností a vzájemného
respektu“. V zájmu koordinace „evropského úsilí pro boj s
ilegální migrací“ PES navrhuje „posílení spolupráce se třetími
stranami“ a zavedení „společné policie pro kontrolu vnějších
hranic“. Tyto kroky by měly být doprovázeny „dalšími pracemi
na společném evropském azylovém systému“. [Relevance v
manifestu: SPÍŠE DŮLEŽITÉ]
ZDROJ: Manifest PES – Lidé na prvním místě: Nový směr pro
Evropu. K dispozici na adrese http://www.pes.org/downloads/
PES-Manifest_EN.pdf

ZDROJ: Manifest EPP – EPP, Vaše většina v Evropě. K
dispozici na adrese: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/
epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ 2
(britská Konzervativní strana a česká
Občanská demokratická strana)
Pokud jde o příliv legálních migrantů, britští konzervativci tvrdí,
že „členské státy si musí zachovat svobodnou možnost samy
si stanovit charakteristiky osob, které mají vstoupit a pracovat
v jejich zemích“. V souladu s tím evropský poslanec Philip
Bradbourn, konzervativní mluvčí pro oblast spravedlnosti a
vnitřních věcí, prohlašuje, že dokonce i legální migranti z jiných
členských států EU způsobují již velké problémy sociálním
službám, poskytovatelům ubytování a jiným agenturám“.
Z tohoto pohledu jsou britští konzervativci i proti systému
modrých karet pro kvaliﬁkované migranty, a to vzhledem k
nedostatečným „kontrolám nezbytným pro zajištění toho, aby
byl řešen problém osob, které zaměstnávají ilegální migranty,

1

Evropské

strany

představují

politické

stranické

organizace

fungující

nadnárodně v Evropě a skládající se z přidružených stran jednotlivých států.
Evropské parlamentní skupiny jsou často formálním zastoupením některé
evropské politické strany v Parlamentu, v jiných případech zastupují politickou
koalici několika evropských stran a/nebo stran jednotlivých států a nezávislých
politiků. Pokud jde o členství, není tedy míra shody mezi oběma subjekty
dokonalá. Pro ty strany, které schválily volební manifest, byla významnost dané
politické oblasti v textu vypočtena jako poměr mezi počtem slov věnovaných
dané konkrétní politické oblasti a celkovým počtem slov v manifestu. Konečné
pořadí bylo deﬁnováno takto: 0-5 %: nedůležité, 6–10 %: spíše důležité, 11–15
%: celkem důležité, 16-20 %: důležité, 21-25 %: velmi důležité.
2

Britská Konzervativní strana a Občanská demokratická strana (ODS) nejsou
přidruženy k žádné evropské federaci politických stran. Na dvoustranném
základě však úzce spolupracují v rámci Evropských demokratů (EP). Na úrovni
Evropského parlamentu jsou Evropští demokraté spojenci Evropské lidové
strany (EPP) a obě části tvoří jednu parlamentní skupinu (EPP-ED).
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ELDR podporuje „zavedení systému modrých karet v
EU spravovaného jednotlivými členskými státy pro účely
zajištění řízené ekonomické migrace ve prospěch občanů
EU“. [Důležitost v manifestu: NEDŮLEŽITÉ]
ZDROJ: Manifest ELDR – 15 prioritních bodů evropských
liberálů pro volby do Evropského parlamentu, říjen 2008. K
dispozici na adrese http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanifeste-electoral-en.pdf

EVROPSKÁ STRANA ZELENÝCH (EGP)
EGP vystupuje proti mentalitě obléhání ‚pevnosti Evropa‘“
a pokládá „přistěhovalectví za příležitost“ a doporučuje
„pozitivně laděné politiky, které umožní lidem […] přijít sem
legálně a efektivně […] s rovnými právy a rovným platem,
jakož i s příležitostí evropského občanství“. Podle zelených
„si lidé, kteří hledají útočiště v Evropě, zaslouží lepší
zacházení“. Zelení jsou tudíž proti „represivním zákonům
o vracení neoprávněných migrantů“ a proti „nehumánní
nebo xenofobní legislativě“. Evropští zelení navrhují
efektivnější spolupráci mezi zeměmi EU s cílem „bojovat proti
zavrženíhodnému obchodování s muži, ženami a dětmi“.
[Důležitost v manifestu: SPÍŠE DŮLEŽITÉ]
ZDROJ: Manifest EGP – Nová zelená dohoda pro Evropu.
K dispozici na adrese http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/

EVROPSKÁ LEVICE
Evropská levice „požaduje posílení práva migrantů na práci,
ať již žijí kdekoliv v EU - migrační zákon by se měl zaměřit
na zájmy migrantů, a nikoli na zájmy společností hledajících
levnou pracovní sílu, což nutí miliony migrantů pracovat na
černém trhu“. Z tohoto důvodu „odmítá jakékoli zákony EU
ukládající vyhoštění, konkrétně směrnici o vracení migrantů“.
Kromě toho zastává názor, že „EU by měla zavřít vazební
věznice“. V zájmu „kosmopolitní EU odmítá evropská levice
stávající systém kontroly hranic nazvaný FRONTEX a
požaduje odmítnutí všech plánů o provádění Evropského
paktu o přistěhovalectví a azylu. [Důležitost v manifestu:
NEDŮLEŽITÉ]

A deliberative polity-making project

EVROPŠTÍ LIBERÁLNÍ
DEMOKRATÉ A REFORMÁTOŘI (ELDR)

NEZÁVISLÍ / DEMOKRACIE
IND/DEM se důrazně staví proti dalšímu zapojování EU do
řešení přistěhovalectví. Podle evropského poslance Nigela
Faragea, spolupředsedy skupiny IND/DEM v Evropském
parlamentu, „pramení naše problémy z nahlodávání klíčové
pravomoci států uplatňovat svou vlastní přistěhovaleckou
politiku. Tato pravomoc by měla být okamžitě obnovena“.
Pokud jde o legální přistěhovalectví zastává IND/DEM názor,
že „pokud jde o evropské národy, […] těžily národy vždy ze
správné míry přistěhovalectví a že tato míra by mohla být
vzhledem k nízké porodnosti v Evropě vyšší“.
ZDROJ: Rozhovor s Nigelem Faragem a Johannesem
Bloklandem, EUWatch č. 4, prosinec 2006/leden 2007. K
dispozici na adrese http://indemgroup.org/ﬁleadmin/user_
upload/groupdocs/euwatch/euwatch04-dec-jan.pdf

ZMĚNA KLIMATU
EVROPSKÁ LIDOVÁ STRANA(EPP)
EPP se domnívá, že EU si musí „udržet mezinárodní vůdčí
postavení v oblasti změny klimatu a propagovat mezinárodní
dialog s cílem dosáhnout do konce roku 2009 v Kodani
rozhodnutí o dohodě pro období po roce 2012“. Na vnitřní
úrovni by EU měla: „pokračovat v provádění evropského
systému obchodování s povolenkami – zahrnout do něj
pokud možno co nejvíce průmyslových odvětví, stanovit
realizovatelné prahové hodnoty s cílem předejít přesouvání
zdrojů emisí CO2“, „stanovit pro členské státy cíle speciﬁcké
pro jednotlivá odvětví, aby obnovitelné zdroje energie získaly
v energetickém mixu EU do roku 2020 podíl v minimální výši
20 %“, podporovat jadernou energii, „jelikož jaderná energie
může přispívat k závazku snížit skleníkové plyny“ – pod
podmínkou, že „elektrárny budou splňovat nejvyšší možné
normy v oblasti bezpečnosti“. [Důležitost v manifestu: VELMI
DŮLEŽITÉ]
ZDROJ: Manifest EPP – EPP, Vaše většina v Evropě. K
dispozici na adrese: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/
epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

ZDROJ: Manifest evropské levice – Společně pro změnu
v Evropě. K dispozici na adrese: www.european-left.org/
english/news/electoral_platform

3

Toto téma bylo rozebráno v informačním materiálu v části nazvané Jak by mělo
být dosaženo dohodnutých cílů
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EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (britská Konzervativní strana a česká Občanská
demokratická strana)
Čeští konzervativci považují globální oteplování a
konkrétně „nadměrnou produkci oxidu uhličitého za vážný
problém“. Avšak „Evropský parlament si stanovuje několik
velmi ambiciózních cílů“, které jsou podle ODS „často
nedosažitelné“. Podle poslance Evropského parlamentu
Miroslava Ouzkého, předsedy výboru pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin, problém pramení
z evidentního paradoxu: „Pokud stanovíme příliš vysoký
cílový podíl obnovitelných zdrojů energie, pak členské země
nebudou schopny tento cíl uskutečnit. Pokud nezařadíme
jadernou energii mezi obnovitelné zdroje, získají země s
příznivými geografickými podmínkami zjevnou výhodu.“
Jinými slovy, „navzdory všem negativům je jaderná energie
v současné době jedinou skutečnou alternativou pro tepelné
elektrárny“.
ZDROJ: Může Evropa zastavit změnu klimatu? K dispozici
na adrese http://www.europeanreform.eu/can-europe-stopclimate-change/

STRANA EVROPSKÝCH
SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ (PES)
Evropští socialisté podporují dosažení „nové celosvětové
dohody o klimatu pro období po roce 2012“ zaměřené na
„celosvětový cíl třicetiprocentního snížení emisí do roku
2020“. PES navrhuje zřízení „celosvětového fóra pro energii
a rozvoj“ a „zvýšení podpory rozvojových zemí ze strany
Evropské unie v boji […] proti změně klimatu“. PES tvrdí, že
„biopaliva mohou pomoci […], ale nemělo by se tak dít na úkor
produkce potravin“. Podle socialistů „si má každý členský stát
sám rozhodnout, zda bude využívat jadernou energii. […]
Monitorování stávajících a nových jaderných elektráren by
však mělo být koordinováno na evropské úrovni“. [Důležitost
v manifestu: SPÍŠE DŮLEŽITÉ]
ZDROJ: Manifest PES – Lidé na prvním místě: Nový směr pro
Evropu. K dispozici na adrese http://www.pes.org/downloads/
PES-Manifest_EN.pdf

EVROPŠTÍ LIBERÁLNÍ
DEMOKRATÉ A REFORMÁTOŘI (ELDR)
Z pohledu liberálů „se Evropa musí stát efektivní
nízkouhlíkovou ekonomikou, světovou jedničkou v oblasti
nástrojů pro ochranu přírody, obnovitelnou energii a tvůrčí
trh“. Současně ELDR navrhuje „nižší administrativní
břemena“ pro evropské podniky a „stimuly pro povzbuzení
investic do technik, které zvýší úroveň silné nízkouhlíkové
ekonomiky“. ELDR chce „začlenit klimatickou a energetickou
politiku opírající se o udržitelný hospodářský růst a chránit
přírodní životní prostředí“. ELDR propaguje „ambiciózní
reformu společné zemědělské politiky […] směrem k
přímému ﬁnancování výzkumu obnovitelných zdrojů energie,
včetně udržitelných biopaliv nové generace“. [Důležitost v
manifestu: CELKEM DŮLEŽITÉ]
ZDROJ: Manifest ELDR – 15 prioritních bodů evropských
liberálů pro volby do Evropského parlamentu, říjen 2008. K
dispozici na adrese http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanifeste-electoral-en.pdf

EVROPSKÁ STRANA ZELENÝCH (EGP)
Zelení chtějí, aby Evropa hrála vedoucí úlohu „při snižování
spotřeby energie o 20 % do roku 2020“, a navrhují, aby se
EU „zavázala ke snížení emisí minimálně o 40 % do roku
2025 a o 90 % do roku 2050“. EPG prosazuje myšlenku, že
„spojení ambiciózních a závazných cílů, pobídek a veřejných
investic do zelených technologií a služeb může pomoci
vytvořit miliony zelených pracovních míst v Evropě […] v
době hospodářského poklesu“. V souladu s tím „musí být
obnovitelné zdroje energie postaveny do středu evropské
energetické politiky pro 21. století“ vytvořením „Evropského
společenství pro obnovitelné zdroje energie (ERENE)“,
přičemž „jaderná energie nemůže být součástí řešení změny
klimatu“. [Důležitost v manifestu: VELMI DŮLEŽITÉ]
ZDROJ: Manifest EGP – Nová zelená dohoda pro Evropu. K
dispozici na adrese:
http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/
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EVROPSKÁ LEVICE (EL)
Evropská levice „zastávající názor, že klimatické a sociální
otázky jsou propojeny, podporuje vytvoření nové mezinárodní
smlouvy podle čtvrté zprávy Mezivládního panelu pro změnu
klimatu a plnění akčního plánu EU pro období 2007–2009.
Kromě toho je proti „snížení Kjótského protokolu na tržní
systém kvót emisí: je nutné nové paradigma neopírající se o
hospodářskou soutěž, nýbrž o spolupráci, počínající přenosu
technologií do rozvojových zemí, ﬁnancováním čistých
technologií a politikami přizpůsobení se změně klimatu“.
[Důležitost v manifestu: SPÍŠE DŮLEŽITÉ]
ZDROJ: Manifest evropské levice – Společně pro změnu
v Evropě: K dispozici na adrese: www.european-left.org/
english/news/electoral_platform

NEZÁVISLÍ / DEMOKRACIE
Podle IND/DEM je význam změny klimatu způsobené
člověkem stále diskutabilní a postrádá vědecké důkazy. Slovy
europoslance Grahama Boothe (Nezávislá strana Spojeného
království) „vzhledem ke značným pochybnostem, které
vyjádřily tisíce významných vědců (Manhattanská deklarace,
Oregonská petice atd.) ohledně celé teorie antropogenního
globálního oteplování, je až neuvěřitelné, že se na přípravu
nedoloženého vědeckého projektu bude vydávat více
peněz než na vyřešení známých problémů souvisejících s
(neexistujícím) růstem a nezaměstnaností“.
ZDROJ: Klimatické cíle stojí každou rodinu téměř 100 £
ročně. [News Release], červenec 2008. K dispozici na
adrese: http://indemgroup.eu/32/browse/4/news/514/?tx_ttn
ews[backPid]=39&cHash=5bf171d6bb

Původní verze tohoto dokumentu byla navržena v anglickém jazyce. Přeložené verze se mohou lišit.
Dokončeno 31-03-2009.
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EuroPolis is a project coordinated by Università degli Studi di Siena,
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O Poradních průzkumech veřejného mínění (Deliberative Polling®)

empowered by GreenEve www.greeneve.net

Poradní průzkum veřejného mínění (Deliberative Polling®) je proces konzultace s veřejností, u které se vědecké vzorky spojují
jak předtím než měly možnost se k tématu vážně vyslovit tak poté, Proces byl poprvé vyvinut profesorem Jamesem S. Fishkinenm v roce 1988. Jeho použití na země po celém světě proběhlo vždy ve spolupráci s profesorem Robertem C. Luskinem.
Realizovali projekty s různými partnery v USA, Británii, Austrálii, Kanadě, Dánsku, Itálii, Bulharsku, Maďarsku, Číně a Severním
Irsku.
Realizace poradního průzkumu veřejného míněni (Deliberative Polling®) je ochranná známka Jamese S. Fishkina. Veškeré
příjmy z této ochranné známky se pouívají na podporu výzkumu v Centru pro poradenskou demokracii, na Univerzitě ve Standfordu (Center for Deliberative Democracy, Stanford University).
Pro podrobnější informace o provádění poradních průzkumů veřejného mínění : http://cdd.stanford.edu
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