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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vítá Zelenou knihu o evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a 
bezpečnou energii;

2. zdůrazňuje, že Evropská unie je pevně odhodlána dosáhnout cíle účinně bojovat proti 
změně klimatu a ve výsledku omezit růst globální teploty na 2 °C nad úrovní před 
průmyslovou revolucí;

3. připomíná, že je nutné vytvořit právní základ s cílem provádět společnou evropskou
politiku v oblasti energetiky, která zajistí bezpečné, dostupné a decentralizované účinné 
hospodaření s energiemi a zároveň bude chránit životní prostředí; trvá na tom, že doprava 
je klíčovou složkou uvedené udržitelné energetické politiky, a je proto nutné se jí zabývat 
v plném rozsahu;

4. nabádá Komisi, aby vzhledem k existujícím 25 samostatným energetickým regulátorům 
v členských státech dokončila přezkum role regulátorů v každém členském státě spolu 
s plným posouzením potenciální potřeby evropského energetického regulátora;

5. zdůrazňuje, že současné používání fosilních paliv k výrobě energie nepříznivě ovlivňuje 
klima a vede především k nedostatku a vyčerpávání těchto zdrojů, a v důsledku toho jsou 
členské státy závislé na dovozu energie ze zemí mimo EU;  žádá proto, aby si oba
navrhované akční plány – jak plán pro energetickou účinnost, tak plán pro udržitelnou, 
konkurenceschopnou a bezpečnou energii – stanovily náročný cíl snížit naší současnou 
energetickou spotřebu do roku 2020 o 20 %, aby k těmto plánům byl vytvořen 
monitorovací a kontrolní mechanismus a aby byly oba plány ve vzájemném souladu;

6. zdůrazňuje, že energetická bezpečnost a klimatická bezpečnost musí jít ruku v ruce a že 
prioritou veškerých snah o diverzifikaci zdrojů dodávek energii by měla být energetická 
účinnost a alternativy s nízkým obsahem uhlíku, přednost by měly mít obnovitelné zdroje 
energie; 

7. zdůrazňuje, že energetická a klimatická bezpečnost EU závisí do značné míry na vývoji 
v zemích, jako jsou Spojené státy, Čína, Indie atd., a nabádá Komisi a Radu, aby zvýšily 
úsilí o zapojení těchto zemí do zmírňování změny klimatu; domnívá se, že jednou 
významnou iniciativou by byla finanční pomoc rozvojovým zemím, jako je Čína a Indie, 
při investování do účinnějších technologií výroby energie s nízkým obsahem uhlíku;

8. upozorňuje, že geotermální energie a energie vln představují obrovský potenciál 
z hlediska energetických zásob, a to i v Evropě, a měly by být aktivně využívány;

9. připomíná důležitost zvyšování informovanosti průmyslových výrobců i občanů, pokud 
jde o racionální využívání energie a prevenci vzniku energetického odpadu, a vyzývá 
k zahájení rozsáhlých informačních a vzdělávacích kampaní; vyzývá také k propagaci 
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obnovitelných zdrojů energie;

10. naléhavě vyzývá k tomu, aby evropská energetická strategie zahrnovala náročné cíle 
směřující k postupnému zvyšování podílu energetických zdrojů s nízkým obsahem CO2
v rámci své skladby zdrojů; podporuje myšlenku dosažení dohody o celkovém 
strategickém cíli, jako je směřování k minimální úrovni celkové skladby energetických 
zdrojů EU pocházejících z bezpečných energetických zdrojů s nízkým obsahem uhlíku;

11. upozorňuje, že závislost EU na dovážené energii se již závažným způsobem projevila a 
bude nadále oslabovat nezávislost EU v rozhodování o jiných oblastech politiky, dokud 
nebudou přijata rozhodná opatření na podporu rozvoje a používání původních zdrojů 
energie;

12. v souvislosti se Zelenou knihou vítá nedávnou iniciativu Komise provést studii 
,,zabývající se vzájemnými vazbami mezi řízením přírodních zdrojů a konfliktem 
v zahraničních vztazích Komise“; zdůrazňuje zejména vazby mezi energetickou 
bezpečností a klimatickou bezpečností;

13. připomíná, že 40 % energie EU je používáno v budovách; podporuje myšlenku rozšířit 
platnou směrnici o budovách na všechny budovy; v této souvislosti žádá Komisi, aby 
posoudila možnost vytvoření celoevropského systému „bílých osvědčení“ v oblasti 
energetické účinnosti;

14. vyzývá k tomu, aby strategie věnovala náležitou pozornost oblasti dopravy;

15. vyzývá ke stanovení závazných cílových hodnot emisí CO2 z automobilů, tj. 120 gramů 
CO2 na vozidlo/kilometr do roku 2012; domnívá se, že tyto cílové hodnoty by měly být 
dále snižovány nejméně o 10 g/km každé dva následující roky, dokud nebude dosažena 
horní hranice ve výši 80 g/km pro všechna silniční vozidla v roce 2020;

16. vyzývá Komisi, aby předložila prováděcí opatření pro výrobky s vysokým potenciálem 
úspory energie v rámci směrnice EUP (směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na 
ekodesign energetických spotřebičů, Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29) nejpozději do jara 
2007;

17. pokládá za alarmující, že cílové hodnoty stanovené Evropskou unií pro zvýšení využívání 
obnovitelných zdrojů energie do roku 2010 pravděpodobně všechny členské státy 
nesplní; vyzývá Komisi, aby přijala opatření nezbytná k dosažení stanovených cílů;

18. trvá na tom, že je nutno stupňovat úsilí v oblasti výzkumu a technické demonstrace, a to 
zejména v nových členských státech, s cílem podněcovat a ještě účinněji rozvíjet 
používání obnovitelných zdrojů energie; zdůrazňuje důležitost zavedení daňových 
pobídek pro používání biopaliv v oblasti dopravy, což může být také přínosné jako 
alternativní zdroj příjmu v některých venkovských oblastech Evropské unie;

19. vidí v této souvislosti potřebu většího sblížení a větší harmonizace podpory pro získávání 
elektřiny z obnovitelných energií tak, aby byly využívány především v místech 
s nejlepšími přírodními podmínkami; je přesvědčen se, že na základě současných 
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poznatků by byl evropský zákon o povinném výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
(feed-in law) nejlepší možností, ale je možné uvažovat i o jiných systémech;

20. doufá, že časový plán pro obnovitelné zdroje energie stanovený v Zelené knize bude 
opravdu ambiciózní, bude klást důraz na výzkum a bude obsahovat mechanismus 
každoročního vyhodnocování plnění cílů; 

21. vyzývá k posouzení možnosti zaručení a upřednostnění přístupu energie z obnovitelných 
zdrojů do sítě; vyzývá ke koordinovanému úsilí o vytvoření příznivějšího rámce pro 
mikrovýrobu a k posouzení případných výhod decentralizované výroby elektrické 
energie;

22. poukazuje na vysokou poptávku po primární energii a na vysoký potenciál úspor 
v souvislosti s vytápěním budov, a proto podporuje vyjádření komisaře Piebalgse, že do 
konce roku 2006 předloží směrnici o topných systémech šetrných k životnímu prostředí;

23. připomíná, že obnovitelné zdroje energie jsou již dnes v některých případech 
konkurenceschopné a vyžadují pouze počáteční financování nebo odstranění překážek 
jejich vstupu na trh a že tam, kde jsou stále přetrvává vyšší nákladovost, musí být kladen 
větší důraz na rizika spojená s jinými zdroji energie, jako je vznik emisí CO2 a dovoz 
surovin z politicky nestabilních regionů;

24. připomíná, že dlouhodobá strategie diverzifikace zdrojů energie bude těžit z uplatňování 
rovných podmínek, tj. bude zajištěno, aby srovnávání zdrojů bylo prováděno s plnou 
internalizací jejich vnějších nákladů (odpad, vyřazování z provozu, vyčerpání zdrojů) a 
s přihlédnutím k jejich výhodám ve vztahu k životnímu prostředí;

25. vyzývá Komisi, aby projevila zájem jak o obnovitelné zdroje energie, tak o úsporu 
energie a aby začlenila tyto přístupy do všech činností financovaných ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti, a zejména z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ve 
všech regionech Unie bez výjimky – s přihlédnutím k jejich specifickým rysům – pro 
příští programovací období (2007–2013);

26. zdůrazňuje požadavek stanovit náročnějších cíle pro revizi směrnice o obchodování 
s emisemi v rámci strategie předložené na základě kapitoly o změně klimatu;

27. vyzývá Komisi, aby v roce 2010 předložila hodnocení v polovině období týkající se 
opatření navrhovaných v bodě 25 a nakonec i hodnocení ex post na konci 
programovacího období;

28. domnívá se, že dopad kroků Evropské unie by byl značně posílen rozhodnou zahraniční 
politikou, která by měla za cíl přesvědčit všechny průmyslově vyspělé země, aby se 
připojily k boji proti změně klimatu, a větším začleněním programů pro využívání čisté a 
účinné energie do rozvojové politiky Unie.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Never before, since the energy crises of the 70s, were energy issues so high on the political 
and social agenda. Changes that take place in the energy sector are significant and radical and 
they will map out in the longer-term the economic course of all countries. Without long-term 
energy planning the Union is in danger to suffer the consequences that derive from the painful 
childbirth of a new energy season. 

At the social level, public dialogue is mainly focused on high oil prices (which are not 
foreseen to decrease to the low levels of previous years). At the pure energy level the debate 
of experts is carried out in various fields. The main controversy lies in whether the production 
of argon already has touched upon maximum or if peak-oil will appear in the coming decade. 
This discussion has however relatively limited importance for a long-lasting planning. That is 
why the draftswoman considers it essential to create at least a common external energy policy. 
Europe should fight the energy wastefulness in all directions. In the beginning of the 80's, 
immediately after the second petroleum shock, Europe began a giant effort of energy saving 
that resulted at a roughly 10% decrease of oil consumption in OECD countries in 3 years, 
while maintaining simultaneously the increase of economic product. The restriction of 
wastefulness and the rational energy use constitute an imperative and universal need, if we 
want to make the transition in the new energy era as painless as possible while simultaneously 
protecting the environment. The high oil and gas prices underline the need for an effort to use 
energy rationally. An effort that in the short-term will create 1.000.000 posts in the EU 
(energy inspectors, electricians, work of insulation of buildings, work of renovation of 
residences etc.). 

At the same time the EU could save up to 20% of its current energy consumption, in 
buildings, transport and industry. Half of this save emanates from the application from the 
member states of the existing European legal framework. The remaining half emanates from 
innovative solutions. This is the reason why we call the European Commission to demonstrate 
minimum tolerance in the non application from the member states of the regulation on 
building energy efficiency. 

This objective of energy saving by 20% should, according to the draftswoman, be binding for 
the member states. At the same time the full transposition and application of the existing 
directives on buildings, co-production of electricity and heat, eco-design, energy efficiency, 
labelling of energy consumption in the electric appliances in the all member states remains 
imperative. The Commission is furthermore called to work on the labelling of air conditioning 
appliances in buildings. 

Taking into account that public buildings also participate in the energy wastefulness, this 
issue should be faced with continuous annual energy inspections and the resulting data should 
be publicized so that public control is more feasible. The creation of an independent 
institution that will have the responsibility of overseeing the energy saving plan, attending and 
verifying the accomplishment of obligations that arise from the Community objective of a 
20% reduction, is deemed necessary. Moreover, the draftswoman considers necessary the 
annual publication of an assessment of the above mentioned and the obligation to keep the 
European Commission and the European Parliament informed.
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In the transport sector, the draftswoman welcomes the efforts made to save fuel with the help 
of hybrid engines or STOP and START engines; she believes however that these efforts 
should also be extended to other elements of the car such as the air conditioning. She urges, 
therefore, the automobile industry to act on the subject after consulting the European 
Commission in the framework of “voluntary agreements”.

The EU however has at its power useful tools for the implementation of these policies in the 
European level and these tools are the structural funds. The draftswoman considers that for all 
funding from the Regional Fund concerning construction of buildings or any intervention in 
the building sector the energy behaviour of the buildings as well as the possibility of using 
internal energy sources (geothermics - bioclimatic etc) should be taken into consideration.

The European Commission is therefore called to proceed in the mainstreaming not only of the 
general request of rational energy use but also of the promotion of renewable energy sources 
through the structural funds for all European regions.

In this way the Lisbon objectives are supported, Internal Energy Consumption Market is 
strengthened and at the same time the international competitive position of the EU is 
promoted through a sector where the EU plays a leading role. 



PE 374.230v02-00 8/8 AD\633678CS.doc

CS

POSTUP

Název Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou 
energii – Zelená kniha

Číslo postupu 2006/2113(INI)
Příslušný výbor ITRE
Výbor požádaný o stanovisko

Datum oznámení na zasedání
ENVI
18.5.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na 
zasedání
Navrhovatelka

Datum jmenování
Evangelia Tzampazi
16.5.2006

Předchozí navrhovatel(ka)
Projednání ve výboru 13.9.2006 10.10.2006
Datum přijetí 10.10.2006
Výsledek závěrečného hlasování +:

–:
0:

44
1
0

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes 
Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, 
Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu 
Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, 
Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, 
Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Linda McAvan, Riitta Myller, 
Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, 
Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios 
Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, 
Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Náhradníci přítomní při závěrečném 
hlasování

María del Pilar Ayuso González, Hélène Goudin, Kartika Tamara 
Liotard, Caroline Lucas, Bart Staes

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při 
závěrečném hlasování

Fausto Correia

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici 
jen v jednom jazyce)

...


