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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 

výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. uznává, že Evropská unie patří k celosvětové špičce a k největším veřejným investorům 

do čisté energie; domnívá se, že výzkum a inovace, do nichž se investuje více než 10 

miliard EUR, jsou klíčové pro podporu globální konkurenceschopnosti a vedoucího 

postavení Evropy v oblasti moderních energetických technologií a řešení energetické 

účinnosti; 

2. domnívá se, že občané – jako spotřebitelé, výrobci a poskytovatelé – představují hlavní 

kanál, jehož prostřednictvím společnost přijímá inovativní nízkouhlíková řešení, která 

mají výrazný dopad na úroveň spotřeby zelené energie; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby se více soustředily na usnadňování a zlepšování přístupu občanů k těmto 

řešením na úrovni domácností, a především na úrovni místních komunit; v této souvislosti 

podporuje záměr Komise do roku 2050 dekarbonizovat fond budov v EU, který sám o 

sobě představuje více než 40 % konečné spotřeby energie v EU; vyjadřuje znepokojení 

v souvislosti s dostupnými finančními nástroji a podporami, které mají umožnit dosažení 

tohoto významného cíle stanoveného ve sdělení Komise; 

3. vítá skutečnost, že Komise potvrdila svoji snahu urychlit transformaci na 

konkurenceschopnou ekonomiku s nízkými emisemi uhlíku, a to předložením komplexní 

strategie zaměřené na pobídky pro soukromé investice, speciálně uzpůsobené finanční 

nástroje a finanční prostředky na výzkum a inovace; v této souvislosti vítá rozhodnutí 

Komise investovat více než dvě miliardy EUR z celkového rozpočtu pracovního programu 

Horizont 2018–2020 do výzkumu a inovací v oblasti čisté energie, elektromobility, 

dekarbonizace fondu budov a využívání obnovitelných zdrojů energie; 

4. poukazuje na to, že výzkum a inovace pomáhají učinit z Evropy lepší místo k životu a 

práci, a to tím, že podporují konkurenceschopnost, růst a vytváření pracovních míst; 

poznamenává, že přijímání opatření k urychlení inovací v oblasti čisté energie by mělo být 

jasně motivováno podporou veřejných a soukromých investic a konkurenceschopnosti 

průmyslu EU a současně by měly být zmenšovány sociální dopady takového přechodu na 

čistou energii; 

5. vyzdvihuje klíčovou úlohu politik v oblasti klimatu a čisté energie jako motorů inovací 

v reálné ekonomice; připomíná, že závazné normy a cíle napomohly EU k vedoucímu 

postavení v oblasti ekologických inovací, a obává se, že pokud EU neposílí své politické 

ambice v oblasti klimatu a čisté energie, bude nadále ztrácet na svém vedoucím postavení 

na trhu nových technologií a koncepčních inovací; 

6. uznává, že navýšení finančních prostředků na výzkumné projekty povede ke snížení 

nákladů a k větší konkurenceschopnosti evropského odvětví skladování energie; vybízí 

členské státy, aby sdílely své zdroje určené na realizaci rozsáhlých projektů v oblasti 

nízkouhlíkových inovací, aby se tak zlepšila spolupráce mezi hlavními subjekty 

evropského výzkumu; věří, že se tak urychlí koordinace subjektů výzkumu, čímž se zvýší 

jejich konkurenceschopnost; 
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7. zdůrazňuje potenciál zachycování a ukládání uhlíku pro inovativní a efektivní snižování 

emisí z fosilních zdrojů energie v rámci průmyslových procesů; 

8. připomíná, že kvalita regulace a integrita veřejného sektoru představují dvě oblasti veřejné 

správy, jež jsou mimořádně důležité pro investice do inovací v oblasti čisté energie a 

infrastruktury; podporuje intenzivnější využívání různých finančních nástrojů určených 

k zavádění inovativních řešení v oblasti čisté energie, a to ze strany veřejných i 

soukromých organizací; bere na vědomí mezery v soukromém financování inovativních 

technologií a vyzývá k lepšímu využívání veřejných zdrojů s cílem zlepšit příchozí 

soukromé investice; 

9. zdůrazňuje význam městské agendy EU a vítá přenesení politických pravomocí k zeleným 

investicím na obecní a regionální orgány, což usnadňuje spolupráci v této oblasti; 

s ohledem na zásadní význam zapojení místních a regionálních orgánů do přechodu na 

nízkouhlíkovou ekonomiku zdůrazňuje význam Globálního paktu starostů a primátorů 

v oblasti klimatu a energetiky; 

10. konstatuje, že naše moře a oceány představují obrovský obnovitelný zdroj energie, 

především na pobřeží Atlantského oceánu, a mohly by se také stát hlavním zdrojem čisté 

energie; poznamenává, že mořské obnovitelné zdroje energie, mezi něž patří mořský vítr i 

samotný oceán, představují pro EU možnost dosáhnout hospodářského růstu a vytvářet 

pracovní příležitosti, zvýšit bezpečnost dodávek energie a posílit konkurenceschopnost 

prostřednictvím technologických inovací; 

11. zdůrazňuje, že veřejné vodovodní a kanalizační systémy jsou energeticky náročné a 

přispívají i k emisím skleníkových plynů z nečištěné odpadní vody; uvádí, že je třeba – 

především s ohledem na zásadní význam provázanosti energie a vody – podporovat 

jednotnost politik oběhového hospodářství úspornějším využíváním vody, snížením 

spotřeby energie a poskytováním materiálů s tržní hodnotou, a dále podporuje zavedení 

nových automatizovaných systémů a účinných a přístupných datových systémů, inovace a 

nové technologie; 

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo v budoucnu zajištěno, že přechod Evropy na 

nízkouhlíkové technologie bude zohledňovat zájmy všech, a zejména potřeby spotřebitelů, 

malých a středních podniků a veřejných služeb; podporuje zadávání veřejných zakázek 

pro inovativní nízkouhlíková řešení; 

13. doporučuje zvýšit úsilí zaměřené na investice do výzkumu a inovací, vzdělávání žáků a 

studentů v oblasti technologií a zdraví a spolupráce v rámci znalostního trojúhelníku – 

vzdělávání, vědy a podnikání –, a to i v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické 

účinnosti a jejich dopadu na životní prostředí a zdraví občanů; 

14. domnívá se, že evropské politiky v oblasti vodohospodářství a energetiky by měly být 

propojeny, měly by podporovat spolupráci a užší integraci s ostatními průmyslovými 

odvětvími, prosazovat modely inovativního financování a v rámci koloběhu vody ve 

městech používat místo fosilních paliv více obnovitelných zdrojů energie, aniž by musela 

být obětována spolehlivost a efektivita; 

15. zdůrazňuje, že zátěž, kterou představuje zhoršování životního prostředí, znečišťování 

ovzduší a náklady na zdravotní péči v důsledku těžby a spalování fosilních paliv, musí být 
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záležitostí všech zúčastněných stran; domnívá se, že dotace na fosilní paliva představují 

hlavní překážku bránící inovacím v oblasti čisté energie, a trvá na přesměrování těchto 

zdrojů na financování inovací v oblasti čisté energie a jejich využívání; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby společně vypracovaly plán pro postupné rušení dotací na fosilní paliva 

do roku 2020, jenž by tyto dotace nahradil přiměřenými dotacemi na domácí a komunitní 

projekty v oblasti čisté energie a jenž by zahrnoval přísné lhůty a měřitelné výstupy pro 

jednotlivé země; 

16. bere na vědomí balíček „Čisté zdroje energie“ předložený Komisí dne 30. listopadu 2016, 

který zavádí regulační rámec pro energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s energií 

s cílem zabezpečit dodávky energie a energetickou účinnost v Evropské Unii po roce 

2020; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že tento balíček ponechává beze změny 

dotace na fosilní paliva a jadernou energii a nezavádí žádná pravidla pro internalizaci 

externích nákladů vzniklých při těchto aktivitách; 

17. upozorňuje na význam úspor energie a energetické účinnosti v rámci inovací v oblasti 

čisté energie; zdůrazňuje, že energetickou účinnost je třeba zohledňovat při výrobě 

paliv/energie, ale i při jejich používání; 

18. připomíná závazek stran v rámci Pařížské dohody, že budou zachovávat a rozšiřovat lesní 

propady, a poukazuje na omezený potenciál bioenergie, neboť její využívání může mít 

negativní dopady na klima, ekosystémové služby a životní prostředí; 

19. uznává význam nového Evropského konsensu o rozvoji podepsaného v červnu 2017, který 

stanovuje společnou vizi a akční rámec pro EU a její členské státy v oblasti rozvojové 

spolupráce; konstatuje, že poprvé je sedmnáct cílů udržitelného rozvoje a s nimi 

související dílčí cíle, jichž má být dosaženo do roku 2030, všeobecně uplatnitelných na 

všechny země, s ohledem na závazek EU převzít vedoucí úlohu při jejich uskutečňování; 

poznamenává, že díky tomuto konsenzu je rozvojová politika Unie v souladu s Agendou 

pro udržitelný rozvoj 2030 a jsou stanovena důležitá opatření v oblasti udržitelné 

energetiky a změny klimatu; 

20. uznává význam zpracování hnoje, biofermentace a obohacování živinami pro zemědělství 

a transformaci energetiky v Unii a členských státech, např. prostřednictvím výroby 

„zeleného plynu“, elektřiny a tepla, a z toho vyplývajících úspor energie, zlepšení kvality 

ovzduší a půdy a snižování emisí; 

21. zdůrazňuje, že přibližně 54 milionů osob v EU trpí energetickou chudobou (10,8 % 

obyvatel EU) a že tito lidé v roce 2012 nemohli dostatečně vytápět své domovy;  žádá 

Komisi, aby prosazovala účinnou politiku energetické účinnosti budov, které spotřebují 

největší díl energie v EU (40 %), tím, že bude podporovat renovace s dlouhodobým cílem 

dekarbonizovat budovy v EU, které jsou momentálně z hlediska energetické účinnosti ve 

velmi nevyhovujícím stavu. 
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