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Zapojení občanské společnosti
−  Existuje řada formálních mechanismů na podporu občanské společnosti a také četné pří-

klady zajímavých postupů v EU, jejichž cílem je zapojit občanskou společnost do tržních 
nástrojů.

− Je zde potenciál zlepšit postupy, jež posilují úlohu občanské společnosti v tržních ná-
strojích, včetně načasování konzultací a všeobecné transparentnosti. Vhodné zapojení 
občanské společnosti bude odrazem souvislostí, a v některých případech potřeby posílit 
důvěryhodnost příslušného tržního nástroje.

Shrnutí a další postup
−  V současnosti chybí vodítka k účinnému vyčleňování příjmů z dražeb emisních povolenek 

a přesné úloze občanské společnosti. Navrhovaná příručka osvědčených postupů má za 
cíl přispět k očekávané diskusi o potenciálu občanské společnosti účinně se zapojit do 
přidělování příjmů z dražeb jak Evropskou unií, tak členskými státy.

− Účinné využívání příjmů z tržních nástrojů je způsobem, jak dosáhnout zlepšení v oblasti 
životního prostředí v souladu s prosazováním zelené ekonomiky. Vzhledem k aktuálnímu 
deficitu ve financování opatření v oblasti klimatu by se nemělo přehlížet, že dražby emis-
ních povolenek mají potenciál vytvářet příjem. Členské státy by měly zvážit podporu 
účinných postupů při vyčleňování a výhody zapojení občanské společnosti do přidělo-
vání a čerpání vyčleněných příjmů. 



Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) v červenci 2011 zadal studii o dopadu opat-
ření financovaných prostřednictvím environmentálních nástrojů EU.

Cílem bylo získat přehled o současném stavu, pokud jde o investování fondů EU do projek-
tů v oblasti životního prostředí, zhodnotit účinnost těchto investic při zajišťování zlepšení 
v oblasti životního prostředí a určit osvědčené postupy.

Závěrečný dokument poskytuje rozšířené informace o financování environmentálních 
opatření. Tato brožura uvádí přehled hlavních zjištění zmíněné studie.

tržní nástroje
−  Tržní nástroje se využívají různým způsobem, který se stále vyvíjí, k vyvolání zlepšení
 v oblasti životního prostředí v rámci členských států EU i mezi nimi. Tržní nástroje se 

liší podle svého uplatnění, rozsahu a ambicí, které vyplývají ze souvislostí. Jejich forma 
ovlivňuje jejich přímý motivační účinek a jejich schopnost vytvářet příjem a zároveň po-
skytuje různé příležitosti pro zapojení občanské společnosti.

− Uplatňování zásady subsidiarity EU ovlivňuje provádění tržních nástrojů na celostátní 
úrovni. Členské státy si zachovávají plnou pravomoc a svrchovanost nad tržními nástroji 
obecně s několika výjimkami dohodnutými v rámci evropských právních rámců.



Získávání a vyčleňování příjmů
− Současná poptávka po financování opatření v oblasti klimatu opravňuje k pečlivému 

zvážení příjmů, které jsou k dispozici prostřednictvím tržních nástrojů. 

− Všechny tržní nástroje dokáží vytvářet příjmy, ale objem a konkrétní využití těchto příjmů 
se mohou lišit. Tato možnost „vyčlenit“ příjem se liší podle různých tržních nástrojů vzhle-
dem k jejich různým cílům a situaci v jednotlivých zemích při jejich provádění.

Systém eU pro obchodování s emisemi
− Příjmy získané z dražby emisních povolenek z EU-ETS poskytují zvlášť významnou pří-

ležitost k financování zlepšení v oblasti životního prostředí v celé EU a k pokrytí deficitu 
 v mezinárodním financování opatření v oblasti klimatu. 

− EU-ETS se od svého založení v roce 2005 vyvíjí. 
Potenciál k povzbuzení dlouhodobé poptávky 
po snižování emisí skleníkových plynů si vy-
žádal přesun od bezplatného přidělování 
uhlíkových kreditů (emisních povolenek) 
v prvních dvou etapách tohoto systému 
(2005–2007 a 2008–2012) k postupnému 
zavádění dražeb emisních povolenek 

 do roku 2020. Dlouhodobě povede 
zvyšování podílu dražeb k nedostatku 
povolenek, čímž se zvýší cena uhlíku a 
potenciál k vytváření více příjmů pro stát.

− Zatímco směrnice o EU-ETS (2009/29/ES) 
požaduje po členských státech, aby investova-
ly nejméně 50 % výnosů z dražeb do seznamu 
doporučených klimatických fondů a typů projektů 
(mezinárodně a v rámci EU), vyčleňování není v členských 
státech vzhledem k jejich praxi a právním omezením právně upraveno. 



efektivita tržních nástrojů a úloha vyčleňování
−  Efektivitu tržních nástrojů při vyvolání zlepšení v oblasti životního prostředí lze přičíst 

řadě různých faktorů, mimo jiné:  

 a) načasování a trvanlivosti politik, 
 b) cenovým signálům a vysoké elasticitě poptávky, 
 c) rozdělení a využití příjmů, 
 d) transparentnosti vykazovaných údajů o životním prostředí, 
 e) zapojení občanské společnosti, 
 f) úrovni institucionální kapacity a jiným vnitrostátním omezením nebo podmínkám, 
 g) účinnému vyčleňování. 

−  Lze doložit, že účinné vyčleňování může posílit účinnost tržních nástrojů a jejich schop-
nost vyvolat zlepšení v oblasti životního prostředí. Vyčleňování může vést k dlouhodo-
bým fiskálním závazkům, a tak omezovat flexibilitu vlád, pokud jde o přidělování příjmů 
na konkrétní politické priority. Vyčleňování je však také užitečným nástrojem zabraňují-
cím tomu, aby dlouhodobější politické otázky vyvolaly posun ve vládních prioritách. 

− Vyčleňování se také využívá k zajištění toho, aby byla zachována transparentnost rozpoč-
tových postupů, a tím se umožnilo zapojení občanské společnosti. Vyčleňování je vnímá-
no jako pozitivní prostředek k vytvoření podpory veřejnosti pro tržní nástroje a důvěry 
ve vládu, protože lze snadno vypozorovat vzájemný vztah mezi cíli v oblasti životního 
prostředí a využitím příjmů.
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