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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

Průmysl a konkurenceschopnost 

1. vítá vedoucí pozici EU, pokud jde o přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování, 

včetně souvisejícího rozvíjení znalostí, dovedností, tvorby pracovních míst a růstu; 

konstatuje, že je naprosto nezbytné, aby byla v Paříži uzavřena celosvětová a ambiciózní 

právně závazná dohoda vyjadřující pevné odhodlání smluvních stran dodržet plán 

Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) omezit oteplení pod 2oC, a zdůrazňuje, 

že má-li EU i nadále zastávat vedoucí pozici, je třeba, aby se všechny strany zavázaly 

k plnění této dohody v plném rozsahu a smlouva tak mohla fungovat jako účinný 

prostředek boje proti změně klimatu; trvá na tom, aby bylo pravidelně prováděno 

transparentní hodnocení výkonnosti, a to i u zamýšlených vnitrostátně stanovených 

příspěvků, vycházející z nejnovějších vědeckých údajů a technologií a v souladu se 

sedmým akčním programem pro životní prostředí1; 

2. konstatuje, že EU je nyní na dobré cestě k dosažení cílů stanovených na období do roku 

2020 v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a využívání obnovitelných zdrojů 

energie, že díky účinnějším budovám, výrobkům, průmyslovým postupům a vozidlům 

bylo dosaženo výrazného zlepšení, pokud jde o intenzitu využívání energie a že evropské 

hospodářství od roku 1990 vzrostlo o 45 %; zdůrazňuje, že cíle „20-20-20“ pro emise 

skleníkových plynů, obnovitelné zdroje energie a úspory energie hrály v tomto procesu 

klíčovou úlohu a vedly k zachování pracovních míst více než 4,2 milionu lidí 

zaměstnaných v různých ekologických odvětvích2 s nepřetržitým růstem během 

hospodářské krize; 

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby na pařížské konferenci bylo dosaženo účinné, závazné 

celosvětové dohody, a poukazuje na to, že pokud by takováto dohoda v dohledné době 

nevznikla, ohrožovalo by to dále konkurenceschopnost hospodářství EU a vystavilo by je 

to riziku úniku uhlíku; 

4. vítá závazek vedoucích představitelů skupiny G-7 v oblasti dekarbonizace světového 

hospodářství v průběhu tohoto století a snížení emisí skleníkových plynů na horní hranici 

rozpětí 40 až 70 % do roku 2050 ve srovnání s úrovní z roku 2010; 

5. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit koordinaci a řízení rizik spojených se změnou klimatu na 

úrovni EU a vytvořit jasnou unijní strategii pro přizpůsobení se změně klimatu; 

doporučuje uplatňování ambiciózních a závazných cílů v oblasti emisí CO2 a obnovitelné 

energie, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU, aby se umožnil a zajistil přechod 

k udržitelnému a bezpečnému hospodářství; 

                                                 
1 „Spokojený život v mezích naší planety“ (COM(2012)0710)  
2 Údaje Eurostatu o odvětví environmentálních výrobků a služeb citované v Rámci politiky v oblasti klimatu 

a energetiky v období 2020–2030 (COM(2014)0015). 
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6. zdůrazňuje, že čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovuje, že politika 

Unie je založena na zásadě „znečišťovatel platí“; zdůrazňuje však rovněž, že pokud by 

ostatní významná hospodářství nepřijala podobné závazky ke snížení skleníkových plynů, 

budou ustanovení o úniku uhlíku zaměřená zejména na odvětví, jež jsou vystavena vysoké 

intenzitě obchodu i vysokému podílu nákladů na uhlík při výrobě, zachována a případně 

posílena; domnívá se nicméně, že bude třeba nalézt dlouhodobější řešení, pokud jde 

o únik uhlíku, a to při nadcházející reformě systému EU pro obchodování s emisemi nebo 

zavedením systému kompenzačních opatření mezi státy v souvislosti s uhlíkem; domnívá 

se, že je naprosto nutné, aby se v klíčových evropských odvětvích, včetně energeticky 

náročných odvětví a udržitelného evropského podnikání v oblasti zemědělství 

a zemědělsko-potravinářské produkce, zabránilo úniku uhlíku; uznává, že je nutné snížit 

závislost potravinářské produkce na fosilních palivech; 

7. zdůrazňuje, že tato dohoda by měla zohledňovat také souběžný globální cíl, kterým je 

zabezpečení potravin; 

8. zdůrazňuje, že zpoždění při přijímání opatření povede k vyšším nákladům na 

přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování a budou mít za následek užší výběr 

technických možností; domnívá se, že včasná opatření budou mít pozitivní dopad na 

dlouhodobou konkurenceschopnost evropských odvětví a výrobců energie; 

9. vybízí Komisi, aby – mají-li zůstat zachovány rovné podmínky pro průmysl a energetické 

odvětví EU – podpořila vazby mezi systémem EU pro obchodování s emisemi, a to před 

komplexní strukturální reformou pro období po roce 2020, která zlepší jeho výkonnost, 

nebo po ní, a mezi jinými systémy pro obchodování s emisemi, s cílem vytvořit 

v budoucnosti celosvětový trh pro obchodování s emisemi, který by výrazným, nákladově 

efektivním způsobem snížil celosvětové emise a zvýšil konkurenceschopnost průmyslu; 

vyzývá však Komisi, aby stanovila záruky k zajištění toho, že propojení systému EU pro 

obchodování s emisemi (EU ETS) s jinými systémy neoslabí cíle EU v oblasti klimatu 

a neomezí oblast působnosti EU ETS; v této souvislosti vítá celosvětový rozvoj systémů 

pro obchodování s emisemi a dalších mechanismů stanovování cen, včetně 17 systémů pro 

obchodování s emisemi, které fungují napříč čtyřmi kontinenty a představují 40 % 

celosvětového HDP, což může přispět ke snížení rizika úniku uhlíku;  zdůrazňuje, že 

celosvětový obchodní systém by mohl být prostředkem ke zpřísnění globálních cílů 

v oblasti klimatu tím, že zajistí snížení nákladů společností a vytvoření rovných podmínek 

pro všechny; 

10. vyzývá Komisi, aby zachovala spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu EU tím, že 

zavede příplatky na energeticky náročné zboží dovážené ze třetích zemí, aby vyrovnala 

dodatečné náklady, které výrobcům EU vznikají při plnění požadavků v oblasti emisí 

CO2; 

11. zdůrazňuje, že je nutné zajistit dlouhodobou cenovou stabilitu emisních povolenek 

a předvídatelné regulační prostředí, které nasměruje investice do opatření ke snížení emisí 

skleníkových plynů a podpoří přechod na nízkouhlíkové hospodářství; 

12. trvá na tom, že je třeba postupně ukončit poskytování dotací, které mají negativní vliv na 

životní prostředí, včetně dotací na fosilní paliva, které narušují hospodářskou soutěž 

a vnitřní trh s energií, odrazují od mezinárodní spolupráce a brání inovacím; vyzývá 

k tomu, aby do dohody byla začleněna konkrétní opatření včetně harmonogramu 
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postupného ukončování těchto dotací; konstatuje rovněž, že je nutné podporovat 

a podněcovat investice do podniků, které se vyznačují pozitivním přístupem ke snižování 

emisí skleníkových plynů, a proto uznává, že pokud jsou dotace používány správně, 

mohou pomoci rozvoji udržitelného hospodářství; 

Podpora rozvoje a zavádění technologií v oblasti klimatu 

13. zdůrazňuje, že je důležité posoudit, jaký je potenciál v oblasti snižování emisí uhlíku 

v hospodářství na základě omezení jeho závislosti na fosilních palivech; domnívá se, že 

takové posouzení se musí zakládat na odborných a vědeckých studiích a musí pokrývat 

stejné časové období jako cíle stanovené pro snížení uvedených emisí; trvá na tom, že EU 

musí jít příkladem tím, že přijme vlastní iniciativy a bude propagovat spolupráci se svými 

mezinárodními partnery; 

14. zdůrazňuje, že nečinnost bude mít vážné negativní a často nevratné důsledky vzhledem 

k tomu, že změna klimatu ohrožuje všechny regiony světa různými, avšak velmi ničivými 

způsoby, což vede k migračním vlnám a ztrátám na životech, jakož i k hospodářským, 

ekologickým a sociálním ztrátám; poukazuje na význam vědeckých důkazů, na jejichž 

základě jsou přijímána dlouhodobá politická rozhodnutí, a zdůrazňuje, že úroveň ambicí 

by měla vycházet ze solidních vědeckých doporučení; zdůrazňuje, že společná 

celosvětová politická a finanční podpora činnosti týkající se výzkumu, vývoje a inovací 

v oblasti technologií pro výrobu čisté a obnovitelné energie a v oblasti energetické 

účinnosti má pro splnění našich klimatických cílů a usnadnění růstu v odvětvích zelené 

ekonomiky EU zásadní význam, protože povede ke zvýšení počtu kvalifikovaných osob 

pracujících v průmyslu a šířících poznatky a osvědčené postupy a současně zaručí, aby 

spravedlivý přechod pracovní síly vedl k tvorbě kvalitních pracovních míst; zdůrazňuje, 

že je třeba zlepšit koordinaci a řízení rizik spojených se změnou klimatu na úrovni EU i na 

celosvětové úrovni a vytvořit jasnou strategii pro přizpůsobení se změně klimatu a že je 

důležité napomoci předcházení vzniku nebo nafouknutí uhlíkové bubliny; 

15. zdůrazňuje, že EU by měla zvýšit své úsilí o převod technologií do nejméně rozvinutých 

zemí a dodržovat přitom stávající práva duševního vlastnictví; 

16. poukazuje na to, že existují různé způsoby, jak v tržní ekonomice podpořit inovace; 

vyzývá Komisi, aby posoudila různé mechanismy odměňování novátorských podniků, 

které se odlišují schopností zavádět inovace a přispívat k přenosu a zavádění technologií 

v celosvětovém měřítku; 

17. věří, že širší zavádění technologií využívajících čisté energie v oblastech, kde mají 

největší dopad, závisí na vybudování a udržování rozsáhlých inovačních kapacit, a to jak 

v rozvinutých, tak v rychle se rozvíjejících zemích; 

18. poukazuje na to, že požadované snížení emisí je závislé na větším rozvoji a zavádění 

nízkouhlíkových technologií; 

19. je si vědom toho, že budování technologických kapacit vyžaduje účinné mechanismy 

financování; zdůrazňuje, že je třeba poskytnout finanční prostředky na činnost související 

se změnou klimatu v rozvojových zemích, a opakuje výzvy Komise k přijetí konkrétních 

závazků, které by zajistily, že podpora ze Zeleného klimatického fondu bude prioritně 

poskytnuta nejchudším a nejzranitelnějším zemím; podporuje dále opatření za účelem 
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současného uvolnění finančních prostředků z různých zdrojů – veřejných i soukromých, 

dvoustranných i mnohostranných; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je možné vyčlenit 

určitý počet povolenek EU ETS k finanční podpoře nejméně rozvinutých zemí na 

financování opatření pro přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování; 

20. žádá plné uznání a podporu úlohy sítě pro technologie v oblasti klimatu (CTCN) 

a výkonného výboru pro technologie, pokud jde o podporu technického rozvoje v zájmu 

zmírnění dopadu změny klimatu a přizpůsobení se této změně; 

Vědecký výzkum, technický rozvoj a inovace, včetně politiky v oblasti vesmíru 

21. zdůrazňuje, že stimulace inovací v oblasti technologií a obchodních modelů může být 

hnací silou jak hospodářského růstu, tak snižování emisí; poukazuje na to, že technologie 

se nebudou automaticky vyvíjet směrem k nízkouhlíkovým alternativám, ale budou 

vyžadovat jasné politické signály, a to i pokud jde o omezení tržních a regulačních 

překážek, které nové technologie a obchodní modely brzdí, a o řádně orientované veřejné 

výdaje; vybízí členské státy, aby zvýšily své investice do veřejného výzkumu a vývoje 

v odvětví energetiky s cílem vytvořit novou vlnu nízkouhlíkových technologií účinně 

využívajících zdroje; 

22. uznává význam výzkumu a inovací v boji proti změně klimatu a vyzývá smluvní strany, 

aby vynaložily veškeré úsilí na podporu výzkumných pracovníků a propagaci nových 

technologií, které mohou být přínosem při snižování emisí na základě potenciálně 

stanovených cílů, jakož i na opatření ke zmírnění dopadu změny klimatu a přizpůsobení se 

této změně; 

23. vyzývá Komisi, aby více využívala toho, že program Horizont 2020 je plně otevřen účasti 

třetích zemí, a to zejména v oblastech energetiky a změny klimatu; 

24. domnívá se, že politika EU v oblasti vesmíru a souvisejících investic, a to i pokud jde 

o vypouštění družic, které hrají důležitou roli při monitorování průmyslových havárií, 

odlesňování, dezertifikace atd., může hrát ve spolupráci s partnery ve třetích zemích 

významnou roli při monitorování a řešení dopadu změny klimatu na celém světě; 

Energetika 

25. zdůrazňuje, že EU musí v Paříži vyvinout veškeré úsilí k dosažení toho, aby smluvní 

strany zaujaly ucelený přístup kombinující snižování emisí s novým energetickým 

modelem založeným na energetické účinnosti a obnovitelné energii; 

26. vyzdvihuje ohromný potenciál, který má s ohledem na snižování emisí zvýšení 

energetické účinnosti a využívání čisté energie; domnívá se, že maximalizace účinnosti při 

využívání energie v celosvětovém měřítku představuje první krok ke snížení emisí 

vznikajících při výrobě energie, který rovněž přispívá k řešení problému energetické 

chudoby; 

27. vyzývá k inkluzivní účasti místních společenství, která jsou ovlivněna dopady procesů 

a projektů uplatňovaných v rámci přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování; 

zdůrazňuje význam decentralizace produkce energie, konkrétně upřednostňováním 

místních družstev, občanských projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a činnosti 
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zaměřené na stimulaci vlastní výroby a spotřeby, což podporuje přechod od 

hospodářského systému založeného na fosilních palivech k hospodářskému systému 

založenému na obnovitelných zdrojích energie; 

28. zdůrazňuje, že lesy odolné vůči změně klimatu se vyznačují významným potenciálem 

z hlediska snižování emisí uhlíku, a to v důsledku lepšího pohlcování uhlíku, jeho 

ukládání a substituce; poukazuje rovněž na potenciál bioproduktů a produktů, jejichž 

výchozím materiálem je dřevo, a zejména na udržitelné bioenergetické odvětví, a také na 

význam lesů a jiných způsobů využívání půdy z hlediska zachování a zvyšování kapacity 

pro pohlcování a ukládání uhlíku; zdůrazňuje, že v kombinaci s technologiemi pro 

zachycování a ukládání uhlíku lze používáním biomasy jakožto paliva pro výrobu energie 

dosáhnout výrazného snížení emisí uhlíku; vyzývá k tomu, aby bylo uznáno, že 

obnovitelné suroviny pocházející např. z odvětví zemědělství, pastevectví a lesnictví 

snižují emise a přispívají k zelenému růstu a dekarbonizaci hospodářství, a aby 

v souvislosti s těmito surovinami byly poskytovány pobídky; konstatuje, že v letech 2001 

až 2015 došlo celosvětově k více než 25% snížení celkového množství emisí uhlíku z lesů, 

a to především díky pomalejšímu odlesňování na celosvětové úrovni, a vyzývá proto EU, 

aby zvýšila mezinárodní financování určené na omezení odlesňování v rozvojových 

zemích; bere na vědomí, že je třeba zřídit jednoduchý transparentní a jednotný rámec pro 

účetnictví emisí a jejich pohlcování v rámci odvětví „využívání půdy, změny ve využívání 

půdy a lesnictví“ (LULUCF); 

29. připomíná, že doprava je po energetice odvětvím produkujícím druhé největší množství 

emisí skleníkových plynů; trvá na tom, že je třeba zavést řadu strategií, jejichž cílem bude 

snížit emise z tohoto odvětví, a že je třeba, aby EU přistupovala k rozvoji a využívání 

infrastruktury pro alternativní paliva ambiciózněji, tak aby došlo k vytvoření dalších 

pobídek pro výrobu a využívání moderních biopaliv a k urychlení elektrifikace dopravy; 

30. zdůrazňuje, že je důležité zajistit spolu s členskými státy investice do infrastruktury 

s cílem usnadnit přeshraniční volný obchod s energií; 

31. oceňuje úsilí vyvinuté v rámci spolupráce mezi EU a ministerstvem energetiky Spojených 

států, zejména pokud jde o výzkum v oblasti technologií souvisejících se změnou klimatu; 

domnívá se, že existuje velký potenciál pro další výzkumnou spolupráci mezi EU 

a dalšími významnými ekonomikami; zdůrazňuje, že výsledky výzkumu financovaného 

z veřejných zdrojů by měly být volně přístupné; 

32. trvá na tom, aby Evropská komise využívala Kongres starostů ke sdělení svého 

vyjednávacího postoje, jelikož při zajišťování toho, aby na místní úrovni docházelo 

k řádnému uplatňování právních předpisů a opatření v oblasti klimatu, budou klíčovými 

aktéry města, regiony a obce; 

33. upozorňuje na to, že biohospodářství by mohlo významně přispět k opětovné 

industrializaci a vytváření nových pracovních míst v EU i ve zbytku světa; 

34. konstatuje, že dohoda by měla zohlednit, do jaké míry může odvětví využívání půdy, 

změny ve využívání půdy a lesnictví přispět k dosažení cíle EU, kterým je minimálně 40% 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 oproti hodnotám z roku 1990; 

35. vyzývá francouzskou vládu, aby prokázala dobrou vůli a zahájila seriózní jednání 
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s Evropským parlamentem o jednotném sídle Evropského parlamentu s cílem snížit 

značné množství emisí CO2 plynoucích z toho, že Evropský parlament má své sídlo jak 

v Bruselu, tak ve Štrasburku1; 

36. oceňuje závazek USA a Číny hrát významnější úlohu z hlediska globálního klimatu; 

vyjadřuje naději, že tyto signály přispějí v Paříži k příznivému výsledku jednání, a v této 

souvislosti tedy oba státy naléhavě vyzývá, aby zajistily převedení tohoto závazku do 

praktických opatření; poukazuje na to, že ambiciózní celosvětové závazky představují 

environmentální, sociální a hospodářský přínos pro konkurenceschopnost průmyslu EU, 

a domnívá se, že EU by měla hrát významnější roli v prosazování přechodu na globální 

systém závazků a strategií pro boj proti změně klimatu; zdůrazňuje, že takový závazek 

vytvářející skutečné dlouhodobé hodnoty pro všechny občany přispívá k prohloubení 

mezinárodních vztahů orientovaných na dlouhodobý mír, solidaritu a udržitelnost; 

vyjadřuje politování nad tím, že některé rozvinuté země nadále zvyšují své emise na 

obyvatele; 

37. připomíná smluvním stranám i OSN, že činnost jednotlivců je stejně důležitá jako činnost 

vlád a institucí; vyzývá tedy k tomu, aby se prostřednictvím informačních a osvětových 

kampaní a opatření více usilovalo o to, informovat veřejnost, jak může drobnými 

i významnějšími kroky přispět k boji proti změně klimatu v rozvinutých a rozvojových 

zemích. 

                                                 
1 Kvůli tomu, že EP působí ve Štrasburku, se ročně vyprodukuje minimálně 18 884,5 tuny CO2. Jak vyplývá ze 

studie na téma ekologických nákladů souvisejících s působením Evropského parlamentu ve dvou sídlech, kterou 

v září roku 2007 vypracovala společnost Eco-Logica Ltd., rozhodnutím zvolit pro činnost EP jediné sídlo 

v Bruselu by se tedy ušetřilo téměř 19 000 tun CO2 ročně. 
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