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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii
(2006/2113(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na zelenou knihu Komise „Evropská strategie pro udržitelnou, 
konkurenceschopnou a bezpečnou energii“ (KOM(2006)0105, 

– s ohledem na společný dokument Komise a vysokého představitele pro vnější aspekty 
energetické politiky,

– s ohledem na svůj postoj přijatý při druhém čtení dne 8. května 2005 ohledně přijetí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám1,

– s ohledem na svůj postoj přijatý při prvním čtení dne 26. října 2005 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování 
finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí a 
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/952, 

– s ohledem na svůj postoj přijatý při druhém čtení dne 13. prosince 2005 ohledně přijetí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti u konečného uživatele 
a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS3, 

– s ohledem na svůj postoj přijatý při druhém čtení dne 4. dubna 2006 ohledně přijetí  
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se zrušují rozhodnutí 96/391/ES a rozhodnutí 
č. 1229/2003/ES4, 

– s ohledem na svůj postoj přijatý dne 18. května 2006 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření 
Smlouvy o energetickém společenství Evropským společenstvím5, 

– s ohledem na svůj postoj přijatý dne 16. listopadu 2005 o návrhu nařízení Rady k 
provádění protokolu č. 9 připojeného k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, 
Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska 
k Evropské unii, pokud jde o jadernou elektrárnu Bohunice V1 na Slovensku6, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2005 o využívání finančních zdrojů 
určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu7, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2004 o návrhu směrnice Rady, kterou se 
členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných 

  
1 Úř. věst. C 320E, 15.9.2006, s. 14.
2 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2005)0403.
3 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2005)0496.
4 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2006)0118.
5 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2006)0219.
6 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2005)0429.
7 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2005)0432.
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produktů (kodifikované znění)1,

– s ohledem na svůj postoj přijatý při prvním čtení dne 5. července 2005 o návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o opatření na zachování bezpečnosti dodávek elektřiny a 
investic do infrastruktur2,

– s ohledem na svůj postoj přijatý dne 5. července k návrhu směrnice Rady o dozoru nad 
přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva a o její kontrole3, 

– s ohledem na své usnesení z 14. února 2006 obsahující doporučení Komisi k vytápění a 
chlazení s využitím obnovitelných zdrojů energie4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2005 o podílu obnovitelných zdrojů energie v 
EU a návrhy konkrétních opatření5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o zajištění dodávek energií v Evropské 
unii6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o energetické účinnosti aneb Méně 
znamená více – Zelená kniha7,

– s ohledem na závěry předsednictva Evropské rady konané ve dnech 23.–24. března 2006 o 
podpoře Zelené knihy o energetické politice pro Evropu a ve dnech 15.–16. června 2006 o 
Společném dokumentu Komise a vysokého představitele o vnějších aspektech energetické 
bezpečnosti,

– s ohledem na jednání během veřejného slyšení pořádaného na toto téma Výborem pro 
průmysl, výzkum a energetiku dne 12. září 2006,

– s ohledem na Smlouvu o ústavě pro Evropu, podle níž je energetika oblastí, kde existuje 
sdílená pravomoc s členskými státy,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Hospodářského a 
měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, 
Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2006),

1. vítá zelenou knihu Komise o evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a 
bezpečnou energii, ale zdůrazňuje skutečnost, že v Evropa musí uznat, že pokud jde o 
energetiku, žijeme v radikálně nových souvislostech, což vyžaduje rozvoj evropské 
energetické politiky, která zajistí dostupnou energii, pokud možno z místních zdrojů, při 
současné ochraně životního prostředí a potírání klimatických změn;  domnívá se, že 
energie by měla být dodávána prostřednictvím otevřených a spravedlivých trhů, které 
budou nicméně odrážet potřebu zachování konkurenceschopnosti v celosvětových 

  
1 Úř. věst C226E, 15.9.2005, s.22.
2 Úř. věst. C157E, 6.7.2006, s.61.
3 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2006)0300.
4 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2006)0058.
5 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2005)0365.
6 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2006)0110.
7 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2006)0243.
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souvislostech;

Udržitelnost
Změna klimatu
2. uznává, že klimatické změny jsou příčinou vážných problémů vyžadujících okamžitou 

reakci EU a domnívá se, že převážná část energie v EU musí do roku 2050 pocházet ze 
zdrojů bez emisí uhlíku, a proto je třeba stanovit jasný plán pro dosažení tohoto cíle: 

a. vedoucí představitelé EU by se měli příští rok dohodnout na závazných hodnotách 
CO2 do roku 2020 a orientačních hodnotách CO2 do roku 2050 spolu s pokyny pro 
dosažení cíle 2 C °. Komise by měla navrhnout revizi Systému pro obchodování s 
emisemi (ETS) včetně úplné aukce kreditů ETS od roku 2012; shromážděné 
finanční prostředku by byly určeny na výzkum a rozvoj v EU v oblasti energetiky a 
opatření na energetickou účinnost;

b. ETS by se měl rozšířit v mezinárodním měřítku a měl by být platný po dobu 20 let;
c. ETS by měl na základě provedení studie dopadu zahrnovat další odvětví s vysokou 

spotřebou energie včetně letectví a nákladní dopravy;
d. měl by být předložen legislativní návrh na zjednodušení a transparentnost 

metodologie používané v současné době v ETS;
Výzkum a rozvoj 
3. vybízí členské státy, aby na úrovni EU připravily strategii sjednocení vnitrostátních 

rozpočtů na výzkum, mimo rámec Sedmého rámcového programu pro výzkum, 
technický rozvoj a demonstrace (RP7);

4. vyzývá Komisi, aby provedla energetický audit o stávajících technologických 
platformách;

5. žádá, aby byla část finančních prostředků z RP7 přidělena na analýzu sociálního a 
ekonomického chování ve vztahu k energii a aby se tyto prostředky propojily s 
programem pro konkurenceschopnost a inovace a s EIB;

Zajištění dodávek 
Energetická účinnost
6. vyzývá Radu a Komisi, aby učinily z energetické účinnost prioritu EU, jako nejlepší 

metodu účinnosti nákladů na snížení poptávky po energii; žádá včasné uplatnění směrnic 
ES v této oblasti a důrazně vyzývá Komisi, aby uplatňovala svá usnesení v této věci;

7. vyzývá předsedu Komise, aby uspořádal setkání zástupců 30 největších měst v EU a dal 
podnět k vypracování srovnávacího hodnocení zaměřeného na snížení spotřeby energie v 
městských oblastech, spojené se strategií územního plánování; domnívá se, že je potřeba 
vážně usilovat o zvýšení množství energie získané z kombinované výroby tepla a energie 
a chlazení a dálkového vytápění;

8. žádá, aby Komise dále zkoumala inteligentní měření a stanovování poplatků;
9. podporuje posun k energeticky nejúčinnějším a nejekologištějším dopravním 

prostředkům, k nimž je třeba dospět zejména prostřednictvím nových právních předpisů 
a pobídek v daňové oblasti na vnitrostátní úrovni, včetně zavádění závazných právních 
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předpisů v automobilovém průmyslu; dále doporučuje, že je třeba rozvíjet strategii 
omezování emisí z letecké dopravy a emisí z lodní dopravy;

Skladba zdrojů energie
10. domnívá se, že diverzifikace zdrojů energie napomůže k zajištění dodávek;

11. navrhuje, aby EU stanovila dlouhodobý stabilní politický rámec a dala investorům jasné 
pokyny, pokud jde o investice na trhu; domnívá se, že by tento rámec měl obsahovat cíl 
EU pro energetickou účinnost, tj. nejméně 20 % zlepšení do roku 2020, závazné 
odvětvové cíle v oblasti obnovitelných energií do roku 2020 dosáhnout 25 % podílu 
obnovitelných energií u primární energie a předvídatelné ceny CO2,  dále se domnívá, že 
by měl existovat orientační cíl pro obnovitelné energie – 50% podíl do roku 2040;

12. podporuje potřebu provést strategický průzkum energetiky (SER), který by doplnil práci 
navrhované „Observatoře pro dodávky energie“, jež by neměla být nezávislým subjktem, 
a souhlasí s tím, že činnost SER by měla zahrnovat strategickou analýzu problémů, které 
EU řeší v odvětví energetiky; 

13. podněcuje Komisi k využívání SER za účelem vytvoření pravidla, které by členským 
státům umožnilo analyzovat klady a zápory různých politických možností s ohledem na 
životní prostředí, zajištění dodávek, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst, 
což by mělo pomoci minimalizovat rizika.  vyzývá Komisi, aby uskutečnila podrobnou 
studii o dotacích a nákladech na různé energetické zdroje včetně internalizace externích 
nákladů;

14. trvá na tom, aby Komise rozvíjela systematický přístup k výrobě, distribuci a spotřebě 
biopaliv, zejména těch, která jsou využívána v dopravě, a trvá také na nutnosti zavedení 
závazných cílů v této oblasti;

15. vyzývá Komisi, aby ve střednědobém výhledu uznala význam role fosilních paliv a žádá, 
aby byly vypracovány další studie zaměřené na snížení intenzity obsahu oxidů uhlíků v 
těchto palivech a aby podporovala další rozvoj hospodárných metod zachycování a 
skladování uhlíku obsaženého v uhlí, plynu a ropě, a trvá na tom, že do roku 2020 by 
mělo v EU existovat deset rozsáhlých demonstračních závodů;

16. vyzývá Komisi, aby přepracovala návrh transevropských energetických sítí, které by 
měly zajistit spravedlivý přístup energie z obnovitelných zdrojů do sítí elektrické 
energie; domnívá se, že pobřežní větrné elektrárny by se měly začlenit nejprve do 
regionálních sítí a až poté to transevropských energetických sítí;

17. vyzývá Komisi, aby pojem „veřejné statky“ vykládala v právních předpisech pružněji 
EU o životním prostředí, pokud může vývoj v oblasti energie přinést úspory uhlíku;

18. souhlasí s tím, že jaderná energie je i nadále kontroverzní oblastí a že každé rozhodnutí o 
jejím rozvoji zůstane v pravomoci členských států;

Vnější aspekty
19. domnívá se, že strukturovaná diskuse o mechanismu jednotného vystupování EU vůči 

třetím zemím zvýší schopnost EU jednat se zeměmi, které jsou výrobci a spotřebiteli 
energie, a že by se do těchto jednání měl zapojit vysoký představitel pro oblast 
energetiky;

20. naléhavě žádá členské státy, aby v užší spolupráci s orgány EU připravily seznam 
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prioritních oblastí, kde se jim podařilo dosáhnout dohody o vnější energetické politice, 
mj. včetně cílů v oblasti klimatických změn, energetické účinnosti a úspor energie, 
rozvoje obnovitelných technologií, lidských práv a sociálního dialogu;

21. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby se velmi vážně zabývaly reálným nebezpečím 
poklesu dodávek plynu z Ruska po roce 2010 z důvodu chybějících investic, přílišných 
úniků a plýtvání energií na ruském domácím trhu; trvá na tom, aby si členské státy jasně 
uvědomily, že potřebnou investici nezískají bez lepšího zabezpečení investic, které by 
zajistila pouze ratifikace Smlouvy o energetické chartě;

Jednotný trh v energetice a konkurenceschopnost
22. vyzývá členské státy, aby uznaly, že současný model energetického trhu EU nefunguje a 

že máme-li čelit nové situaci v oblasti energetiky, nemůžeme se plně spoléhat na řešení, 
která přinese trh; domnívá se, že k nastolení vysokého stupně nezávislosti v energetice, 
dlouhodobé stabilitě, účinnosti ,šetrnosti vůči životnímu prostředí a zabezpečení dodávek 
je potřeba jasný politický rámec; je toho názoru, že má-li se dosáhnout dobře fungujícího 
trhu, je třeba lépe definovat odpovědnost vlád, regulačních orgánů a subjektů trhu;  

23. blahopřeje Komise k průzkumu v odvětví energetiky; vyzývá Komisi, aby pokračovala 
nadále prosazovala zákonná opatření, včetně pokut, proti společnostech, které porušují 
pravidla hospodářské soutěže;

24. vybízí Komisi k postihování členských států, které nepřijatelným způsobem chrání 
vedoucí vnitrostátní dodavatele energie nebo se pokouší blokovat fúze a akvizice;

25. je toho názoru, že specifickou povahu energetické politiky je třeba zohlednit v politice 
hospodářské soutěže, regulačních opatřeních a v úsilí zaměřeném na lepší prosazování 
vnitrostátních tržních pravidel; 

26. vyzývá Komisi, aby učinila opatření proti společnostem, které uzavírají dlouhodobé 
obnovované smlouvy, jež uzavírají trhy a jsou v rozporu s pravidly Smlouvy o ES; 

27. naléhavě žádá Komisi, aby učinila další opatření k vyřešení koncentrace energetického 
trhu v horní části dodavatelského řetězce;

28. navrhuje výrazné zvýšení pravomocí regulačních orgánů členských států, např. 
prostřednictvím stanovení společných pravidel o transparentnosti a zveřejňování, 
minimálních závazných pokynech včetně pokynů o nezávislosti, postupu pro jmenování 
regulátorů, transparentnosti a odpovědnosti; domnívá se, že vnitrostátní regulační orgány 
v oblasti energetiky by měly fungovat jako poradní orgány pro úřady v oblasti 
hospodářské soutěže v členských státech a měly by zajistit, aby měly energetické 
společnosti statutární povinnost radit zákazníkům, pokud jde o úspory energie, a 
stanovovit rovněž minimální investiční požadavky; 

29. požaduje, aby členské státy daly vnitrostátním regulačním orgánům pravomoc 
dohodnutou na úrovni EU a poskytly jim nástroje pro uskutečňování přeshraničních 
přenosů energie a plynu včetně nediskrimujícícho přístupu do sítě, poplatků za přenos, 
přidělování kapacit, zvládání přetížených systémů, správy veřejných zakázek a provozu 
sítí a včetně jasného harmonogramu nabídek na trhu s energií; je toho názoru, že pokud 
toho nebude dosaženo do dvou let, měla by Komise zvážit stanovení evropské regulační 
orgány pro propojení energetických sítí jednotlivých členských států;

30. vyzývá Komisi, aby zavedla právní předpisy zajišťující, že členské státy dospějí k 
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rozhodnutí, zda udělit povolení k plánování na hranici ve lhůtě čtyř let a že pokud do 
konce tohoto období nedají zápornou odpověď, bude povolení k plánování uděleno 
automaticky;

31. vyzývá Komisi, aby do roku 2008 učinila vytvoření dobře fungujícího regionálního trhu 
s elektřinou jednou ze svých priorit a aby určila další datum pro stanovení jednotného 
evropského energetického trhu a sítě; 

32. žádá Komisi, aby předložila třetí balíček návrhů zaměřený na plný rozvoj potenciálu trhu 
s elektřinou a s plynem, který bude muset zahrnovat plné rozdělení vlastnictví 
jednotlivých energetických složek sítí; 

33. vyzývá členské státy, aby se zasadily o právní rozdělení a plnily jak směrnici o elektřině, 
tak směrnici o plynu;

34. domnívá se, že by Komise měla předložit komplexní strategii v oblasti plynu, jež by se 
zabývala potřebou snížení spotřeby plynu, diverzifikací dodávek a zlepšením 
plynárenských infrastruktur, potřebou některých členských států změnit směr toku plynu 
a měla by řešit otázku skladování a zásob; 

Nedostatek energie a práva spotřebitele 
35. domnívá se, že spotřebitelé musí být středem veškeré budoucí energetické politiky a že 

nedostatek energie by měla Komise ve svých návrzích více zdůraznit; 

36. naléhavě žádá DG TREN, aby vyhodnotilo plány členských států s ohledem na 
strukturální fondy, a to z hlediska jejich kapacity a odhodlání řešit problémy související s 
energií;

37. žádá regulační orgány v oblasti energetiky v členských státech, aby zajistily povinnost 
poskytovat univerzální služby se zaměřením na znevýhodněné a chudé zákazníky, jimž 
by se měly nabídnout sociální tarify nebo podpora;

38. vyzývá členské státy, aby stanovily orgán pro ochranu spotřebitelů v oblasti energetiky, 
jenž by měl mimo jiné zajistit, že spotřebitelé budou mít snadný přístup k informacím o 
cenách a jednotlivých možnostech, že bude snadné změnit dodavatele energie a že budou 
mít systematický přístup k regulačním orgánům v každém členském státě;

°
° °

39. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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