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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o druhém strategickém přezkumu energetické politiky
(2008/2239(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise „Druhý strategický přezkum energetické politiky – Akční 
plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití“ (KOM(2008)0781),

– s ohledem na zelenou knihu Komise nazvanou „Na cestě k zabezpečené, udržitelné 
a konkurenceschopné evropské energetické síti“ (KOM(2008)0782),

– s ohledem na zprávu Komise o provádění programu pro transevropské energetické sítě 
v období 2002–2006 (KOM(2008)0770),

– s ohledem na sdělení Komise o směrnici Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 
o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu (KOM(2008)0769),

– s ohledem na návrh směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat 
minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (KOM(2008)0775),

– s ohledem na sdělení Komise „Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty“ 
(KOM(2008)0772),

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti 
budov (KOM(2008)0780),

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie 
a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 
a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)0778),

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik 
v souvislosti s účinným využitím paliva a jinými zásadními parametry (KOM(2008)0779),

– s ohledem na sdělení Komise „Evropa může ušetřit více energie kombinovanou výrobou 
tepla a elektřiny“ (KOM(2008)0771),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Větrná energie na moři: opatření nezbytná pro 
splnění cílů energetické politiky na rok 2020 a dále“ (KOM(2008)0768),

– s ohledem na sdělení Komise „Aktualizace jaderného ukázkového programu v rámci 
druhého strategického přezkumu energetiky“ (KOM(2008)0776),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. ledna 2008 „20 a 20 do roku 2020: Změna 
klimatu je pro Evropu příležitostí“ (KOM(2008)0030),

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)0019),
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– s ohledem na postoj Parlamentu ze dne 4. dubna 2006 ke společnému postoji Rady 
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/ES1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2007 o hodnocení Euratomu: 50 let evropské 
politiky v oblasti jaderné energie2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 nazvané „Směrem ke společné evropské 
zahraniční politice v oblasti energií“3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2007 o konvenčních energetických zdrojích 
a energetické technologii4,

– s ohledem na své usnesení 31. ledna 2008 o Akčním plánu pro energetickou účinnost: 
využití možností5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2008 o Globálním fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii6, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2008 o Evropském strategickém plánu pro 
energetické technologie7, 

– s ohledem na svůj postoj ze dne 18. června 2008 k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou8, 

– s ohledem na svůj postoj ze dne 9. července 2008 k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro 
vnitřní trh se zemním plynem9, 

– s ohledem na svůj postoj ze dne 18. června 2008 k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do 
sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou10, 

– s ohledem na svůj postoj ze dne 9. července 2008 k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám11, 

                                               
1 Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 114.
2 Úř. věst. C 76 E, 27.3.2008, s. 114.
3 Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 206.
4 Úř. věst. C 263 E, 16.10.2008, s. 424.
5 Přijaté texty, P6_TA(2008)0033.
6 Přijaté texty, P6_TA(2008)0096.
7 Přijaté texty, P6_TA(2008)0354.
8 Přijaté texty, P6_TA(2008)0294.
9 Přijaté texty, P6_TA(2008)0347.
10 Přijaté texty, P6_TA(2008)0295.
11 Přijaté texty, P6_TA(2008)0346.
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– s ohledem na svůj postoj ze dne 18. června 2008 k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2008 o podpoře brzkého uskutečnění 
demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv2, 

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 
13. a 14. března 2008,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 
15. a 16. října 2008,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
zahraniční věci (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že jakákoli evropská politika v oblasti energetiky musí neoddělitelně 
a současně sledovat tři hlavní cíle: zabezpečení dodávek energie a solidaritu členských 
států v této oblasti, boj proti změně klimatu a hospodářský růst;

B. vzhledem k tomu, že EU v současnosti dováží 50 % energie, kterou spotřebovává, 
a vzhledem k tomu, že tento podíl by mohl dosáhnout v roce 2030 až 70 %,

C. vzhledem k tomu, že ohrožení dodávek energie v EU souvisí s nedostatečnými 
investicemi, což vede k tomu, že kapacity všech odvětví energetiky jsou maximálně 
využívány, či dokonce nedostačují, a z toho vyplývá zejména nutnost investovat podle 
odhadů do obnovy elektráren do roku 2030 přibližně 900 miliard EUR,

D. vzhledem k tomu, že do roku 2030 musí EU vyvinout a naplánovat využívání nových 
energetických technologií, které umožní čelit významné hrozbě celosvětového nedostatku 
energie,

1. vyzývá členské státy, aby považovaly tuto strategickou analýzu energetické politiky za 
základ evropské politiky v oblasti energetiky;

2. potvrzuje trojí cíl stanovený pro rok 2020, a to: snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, 
20% úsporu energie na jedné straně a 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů na 
primární spotřebě energie na straně druhé; vyzývá členské státy, aby zvážily možnost 
snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 50 až 80 %;

Evropská politika v oblasti energetiky

3. v souvislosti s rostoucím ohrožením zabezpečení dodávek energie v EU vyzývá členské 
státy, aby se vyjadřovaly jednotně; konstatuje, že v současnosti je jejich vystupování 
v rozporu s tímto cílem; považuje za nezbytné, jak pro solidární využívání energie, tak pro 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0296.
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0545.
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efektivitu jednání o stanovení mezinárodního právního rámce, aby členské státy 
vypracovaly v rámci své působnosti evropskou politiku v oblasti energetiky, a to v oblasti 
mezinárodních vztahů, energetické účinnosti, boje proti změně klimatu, regulace vnitřního 
trhu, vyjednávání mezinárodních smluv, v oblasti prognóz a dialogu s producenty 
a v oblasti výzkumu v energetice;

4. domnívá se, že solidární využívání energie se musí stát významným evropským 
principem, a je toho názoru, že narušení zásobování energií v jednom členském státě 
znamená narušení zásobování v celé EU;

Zabezpečení dodávek energie

5. vítá akční plán pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití v EU;

Podpora infrastruktury nezbytné pro uspokojování potřeb EU

6. konstatuje významné zpoždění při vytváření prioritních přepravních energetických sítí 
a sítí evropského zájmu; zdůrazňuje, že tyto nedostatečné investice zpomalují řádné 
fungování vnitřního trhu a že kapacity všech energetických odvětví jsou maximálně 
využívány, či dokonce nedostačují;

7. vítá záměr zvýšit evropské finanční prostředky určené na podporu investic do sítí; 
podporuje zřízení evropského fondu, který by poskytoval záruku pro neobchodní rizika 
některých projektů evropského zájmu pro výrobu a přepravu energie;

8. podporuje další propojování sítí pro přepravu plynu a elektřiny přes střední a jihovýchodní 
Evropu podél severojižní osy, připomíná však, že sítě v severní Evropě jsou nedostatečné 
a že tyto regiony jsou izolované; žádá tudíž, aby například Polsko bylo zásobováno 
plynem z východního Německa;

9. vyjadřuje svou podporu projektu Nabucco, jehož cílem je diverzifikace zdrojů zásobování; 
je však znepokojen současným stavem realizace projektu a riziky ohrožujícími zdroje 
zásobování plynovodu; 

10. žádá, aby se optimalizovalo rozmístění zařízení LNG, zejména v těch oblastech EU, které 
jsou „energeticky izolované“; domnívá se, že nové terminály LNG v zemích, které jsou 
významnými spotřebiteli a závisí výhradně na plynovodech, jako je Německo nebo 
pobaltské země, by měly být považovány za projekty evropského zájmu;

Vnitřní trh s energiemi

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby definovaly dlouhodobé strategické záměry 
a přenechaly přitom soukromým průmyslovým subjektům úkol uskutečňovat je, a tak 
zachovaly rovnováhu mezi tržními mechanismy a regulací; zdůrazňuje, že je důležité 
uzavřít jednání týkající se legislativního balíčku o vnitřním trhu s energií, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zřídily Agenturu pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů, která bude nezávislá a bude mít značné pravomoci, mezi něž bude patřit 
zabezpečení dodávek energie;
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12. žádá členské státy, aby spolupracovaly při vypracovávání evropského strategického plánu 
s cílem na základě prognóz střednědobých energetických potřeb připravit víceletý plán 
investic, které jsou nezbytné pro uspokojení budoucích potřeb v oblasti výroby elektrické 
energie;

13. zdůrazňuje, že dotvoření trhu bude úspěšné, pokud umožní dlouhodobě zabránit výkyvům 
cen energií a pokud směrnice 2003/87/ES1, která v současnosti prochází revizí, poskytne 
jasné a předvídatelné hodnocení nákladů na CO2;

 Vnější vztahy v oblasti energetiky

14. připomíná, že EU bude vždy záviset na dodávkách energie z fosilních zdrojů ze třetích 
zemí, a to i když zavede ambiciózní a přísné programy energetické účinnosti a úspor 
energie; žádá tedy, aby byl posilován dialog se zeměmi, které jsou producenty, a obecněji, 
aby byla posilována spolupráce na mezinárodní úrovni, která by podporovala 
transparentnost na světových trzích s energií a umožnila zabývat se otázkou trvale 
udržitelného rozvoje;

15. vyzývá EU, aby spolupracovala se zeměmi severní Afriky, vzhledem k tomu, že tyto země 
mají významný potenciál energetických zdrojů a nabízejí značné možnosti rozvoje pro 
Afriku;

16. doporučuje uvolnění dialogu s Ruskem, které dodává 42 % plynu do EU, což představuje 
100 % dovozu do Polska, Finska a pobaltských zemí; konstatuje, že vztahy mezi EU 
a Ruskem odrážejí vzájemnou závislost a že by v dalším jednání měla EU upustit od 
požadavku ratifikace Energetické charty, avšak měla by připomínat ruským orgánům, že 
se zavázaly k dodržování zásad této charty; přeje si, aby se ve spolupráci s Ruskem 
uskutečnil například projekt plynovodu Nabucco, čímž by se předešlo konkurenci obou 
plynovodů a bylo by možné přepravovat ruský a íránský plyn nebo plyn pocházející 
z Kaspického moře;

17. zdůrazňuje, že je nezbytné začlenit Turecko do evropského trvalého dialogu se zeměmi 
kaspické oblasti a kavkazské oblasti, neboť může hrát jako tranzitní země klíčovou úlohu;

18. vyzývá členské státy, aby využívaly euro jako nástroj pro strukturaci mezinárodních 
finančních vztahů s cílem omezit výkyvy vyplývající z fakturace nákupů ropy a plynu; 
vyzývá EU, aby zvážila otázku zahraničních investic do evropské energetiky; 

19. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily a koordinovaly svou činnost, pokud jde 
o zabezpečení zásobovacích cest, a to zejména námořních;

20. vyzývá členské státy, aby posílily svou technickou spolupráci s Japonskem, jehož 
hospodářství zcela závisí na dovozu energie a které vyvinulo jeden z nejúčinnějších 
energetických systémů na světě;

Mechanismy řešení krizí a správy zásob ropy a plynu

                                               
1 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
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21. vítá úmysl Komise revidovat směrnici 2006/67/ES1 a navrhuje nahradit měsíční interval 
zveřejňování údajů týdenním, aby byl trh přehlednější a zabránilo se nepřiměřené reakci 
na situaci ve Spojených státech; 

22. konstatuje, že vzhledem k vysokým nákladům na strategické zásoby plynu je vhodnější 
podporovat transparentnost obchodních zásob a diverzifikaci připojení; navrhuje však, aby 
členské státy vyčlenily prostředky pro naléhavé situace, jako jsou přibližně 10% 
strategické zásoby nebo smlouvy, jejichž uplatňování lze v případě krize přerušit;

23. navrhuje, aby byly informační technologie lépe využívány pro úplné nebo částečné 
omezení odběru v případě krize, a domnívá se v této souvislosti, že by pod dohledem 
regulačního orgánu mohl být zaveden mechanismus umožňující snížit na základě 
společného rozhodnutí spotřebu;

Energetická účinnost

24. domnívá se, že 20% zvýšení energetické účinnosti do roku 2020 je prioritním cílem, který 
by přispěl ke splnění cílů trvale udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti, a je rovněž 
velmi účinným prostředkem pro zvýšení bezpečnosti dodávek energie, jenž zároveň není 
příliš nákladný; vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily informační kampaně 
a zpřístupnily praktické informace o řešeních, která je třeba uplatnit;

25. podporuje mezinárodní partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti, které by 
přispělo ke sjednocení norem a pomohlo dosáhnout ctižádostivých cílů na celém světě;

26. vyzývá k účinnějšímu využívání ropy, zejména v odvětví dopravy, v němž je tento zdroj 
energie využíván především; žádá, aby byly přijaty ambiciózní střednědobé cíle (2020), 
pokud jde o spotřebu vozidel, a aby byly členské státy povzbuzovány, aby zvážily jiný 
přístup k politikám přepravy zboží a osob, a to zejména v městských oblastech;

Lepší využívání původních zdrojů a dokonalejší technologie v EU

27. domnívá se, že obnovitelné zdroje energie, jako například energie větru, slunce, vody, 
biomasy a mořských zdrojů, jsou nejvýznamnějším potenciálním zdrojem energie v EU, 
který může přispět ke stabilizaci cen energie; vítá záměr vypracovat sdělení 
o odstraňování překážek využívání energie z obnovitelných zdrojů; 

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby změnily vztahy mezi zemědělstvím a energetikou 
zavedením solárního plánu, jehož cílem by bylo vybavit střechy zemědělských zařízení 
slunečními panely nebo podporovat na místní úrovni recyklování použitých olejů a výrobu 
agropaliv;

29. vyzývá Komisi, aby ještě více upřednostňovala výzkum skladování elektrické energie, což 
by otevřelo další možnosti využívání energie z obnovitelných zdrojů;

30. vyzývá Komisi, aby znovu definovala evropskou politiku rozvojové pomoci a začlenila do 
ní nový, energetický pilíř; v této souvislosti se domnívá, že projekty slunečních elektráren 

                                               
1 Úř. věst. L 217, 8.8.2006, s. 8.
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na severu Afriky musí být přednostně určeny k uspokojení místních potřeb;

31. připomíná, že uhlí je nadále součástí zásobování EU a alternativním zdrojem energie 
vůči ropě a plynu; zdůrazňuje však, že hlavní nevýhodou uhlí jsou jeho vysoké emise 
CO2;

32. sdílí názor Komise, podle kterého je naléhavě nutné, aby členské státy, které si zvolily
nebo zvolí jadernou energii, rozhodly o nezbytných investicích, a úlohou EU je 
poskytovat nadále využívání jaderné energie právní rámec;

33. domnívá se, že je zásadní zaručit evropským občanům, že využívání jaderné energie v EU 
bude bezpečné a transparentní, zejména pokud jde o správu jaderného odpadu;

34. domnívá se, že Komise se ani ve svém revidovaném ilustrativním programu, ani ve 
strategickém přezkumu nezabývala rozvojem jaderné technologie do roku 2050 nebo 
místem, které by měl zaujmout projekt kontrolované jaderné syntézy ITER;

Směrem k roku 2050

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly evropskou politiku v oblasti energetiky, 
která by umožnila masivní přechod k energetickým technologiím s nízkými emisemi 
uhlíku, jež by umožnily v souvislosti s nebezpečím rozsáhlé energetické krize uspokojovat 
rostoucí poptávku po energii; zdůrazňuje, že ačkoli energetická účinnost, úspora energie 
a další rozvoj energie z obnovitelných zdrojů jsou stále prioritami, může být nedostatek 
energetických zdrojů vyřešen nejdříve v roce 2030;

36. žádá Komisi, aby vypracovala studie proveditelnosti projektů rozvoje větrných elektráren 
v Severním moři a projektu slunečních elektráren v Africe;

37. vyjadřuje souhlas s vypracováním politické agendy do roku 2030 a cestovní mapy pro 
politiku v oblasti energetiky do roku 2050 v rámci evropského strategického plánu pro 
energetické technologie; žádá proto Komisi, aby posoudila, jak se bude vyvíjet skladba 
zdrojů energie podle různých scénářů v závislosti na poptávce po energii, potenciálních 
zdrojích energie, dopadech na životní prostředí a odhadované ceně energie a na nákladech 
na CO2;

38. připomíná nutnost soustavně podporovat výzkum přeměny nukleárního odpadu a jaderné 
syntézy na dlouhodobý zdroj energie;

39. žádá, aby cestovní mapa umožňovala zaměřit výzkum a vývoj energetických technologií 
tak, aby se snížily náklady na obnovitelné zdroje energie, na skladování energie, úspěšné 
zavedení jaderných reaktorů čtvrté generace a zejména aby byla nalezena alternativa 
k ropě pro dopravu, přičemž důraz bude kladen na sluneční energii, jejíž zdroj je 
nevyčerpatelný;

o

o o

40. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka žádá, aby tento strategický přezkum energetiky byl základem pro zavedení 
skutečné evropské politiky v oblasti energetiky, která musí sledovat současně tři hlavní cíle:

- zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využívání členskými státy,
- boj proti změně klimatu: pro připomenutí cíl 3x20 do roku 2020 a o 50 až 80 % méně 

emisí skleníkových plynů do roku 2050,
- hospodářský růst EU: dosažení nejlepších cen při zachování jejich stability. 

Solidární využívání energie v Evropě se musí stát důležitou evropskou otázkou v oblasti 
energetiky: narušení zásobování energií v jednom státě EU znamená narušení zásobování 
v celé EU.

Dlouhodobé zabezpečení dodávek energie je problémem u fosilních energií, jako je ropa 
a plyn. Stále více se připouští, že světová produkce jen těžko překročí 100 milionů barelů 
denně (dnes je to 87), přičemž potřeby se odhadují na 120 milionů barelů denně v roce 2030. 
V příštím desetiletí hrozí rozsáhlá krize.

Zpravodajka vítá záměr zvýšit finanční prostředky EU na podporu investic do sítí, ale 
připomíná, že investory jsou podniky schopné takových investic a že zatímco potřeba investic 
do prioritních sítí se udává v miliardách EUR, výše evropských finančních prostředků v této 
oblasti by činila pouze několik desítek milionů EUR; podporuje proto zřízení evropského 
fondu, který by poskytoval záruku pro neobchodní rizika některých projektů evropského 
zájmu, jejichž cílem je výroba a přeprava energie.

Zpravodajka schvaluje zveřejnění plánu pro pobaltskou oblast, který by se týkal plynu, 
elektřiny a problematiky skladování s cílem rozvíjet a propojit infrastruktury v pobaltské 
oblasti; podporuje vytvoření plynového koridoru v jižní Evropě, který by umožňoval dodávat 
plyn z oblasti Kaspického moře a Středního východu; vyjadřuje podporu projektu celkového 
schématu pro energetickou síť v Severním moři, které by propojilo početné projekty týkající 
se větrné energie z moře.

Zpravodajka se domnívá, že pozitivní hodnocení Komise, pokud jde o záměr zřídit evropský 
správní orgán pověřený řízením jednotné sítě pro přepravu plynu v EU, který Parlament 
podporuje, představuje velmi zajímavý krok.

Vítá novou generaci doložek o „vzájemné energetické závislosti“ ve smlouvách uzavíraných 
s mimoevropskými zeměmi, které jsou producenty, již Komise navrhuje, jako je například 
strategie pro Bělorusko, země na pobřeží Kaspického moře a země OPEC.

EU v současnosti dováží 54 % energie, kterou spotřebovává, a tento podíl by mohl dosáhnout 
v roce 2030 až 70 %, 

EU bude vždy záviset na dodávkách energie z fosilních zdrojů ze třetích zemí, a to 
i v případě, že zavede ambiciózní a přísné programy energetické účinnosti a úspor energie. 
Proto je třeba posilovat dialog se zeměmi, které jsou producenty, v rámci Energetického 
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společenství a Mezinárodního energetického fóra, zejména pokud jde o spolupráci s takovými 
partnery, jakými je Austrálie, Kanada, Japonsko a Spojené státy. 

Je rovněž třeba, aby EU spolupracovala se zeměmi severní Afriky, vzhledem k tomu, že tyto 
země mají významný potenciál energetických zdrojů, které poskytují významné příležitosti 
rozvoje pro Afriku. 

Na obecné úrovni je nezbytné zavést mezinárodní spolupráci, zejména se zeměmi jako je Čína 
nebo Indie, která umožní posílit transparentnost na světových trzích s energií a řešit otázku 
trvale udržitelného rozvoje.

Zpravodajka doporučuje uvolnění dialogu s Ruskem, které dodává 42 % plynu do EU, což 
představuje 100 % dovozu do Polska, Finska a pobaltských zemí. Zpravodajka se domnívá, že 
vztahy mezi EU a Ruskem odrážejí vzájemnou závislost a že by v dalším jednání EU měla 
upustit od požadavku ratifikace Energetické charty, avšak měla by připomínat ruským 
orgánům jejich závazek dodržovat zásady této charty, na něž se vztahují dohody, např. vstup 
do WTO, nebo zvláštní obtíže spojené s obohacováním uranu, které vyžadují zvláštní 
vyjednávání mezi EU, USA a Ruskem. 

V rámci obnovení partnerství s Ruskem by měla EU prohloubit spolupráci v oblasti 
energetické účinnosti, ukončení spalování plynu při těžbě ruské ropy a zachycování 
a skladování CO2. S cílem rozvíjet projekt evropského plynovodu Nabucco by bylo rovněž 
vhodné realizovat jej ve spolupráci s Ruskem, aby se předešlo konkurenci dvou plynovodů 
a bylo možné přepravovat ruský a íránský plyn nebo plyn pocházející z Kaspického moře.

Je rovněž nezbytné začlenit Turecko do stálého evropského dialogu se zeměmi kaspické 
oblasti a kavkazské oblasti, neboť může hrát jako tranzitní země klíčovou úlohu.

Členské státy by si měly uvědomit, že pokud je EU konkurentem nebo překážkou pro ochranu 
amerických strategických a energetických zájmů, výzkum energetických zdrojů bude 
v dlouhodobé perspektivě podporovat transatlantické divergence. Zpravodajka se domnívá, že 
Spojené státy vedou politiku ovládání trhů prostřednictvím technologií a snaží se de facto
prosazovat své standardy v rozvíjejících se státech; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
budovaly trvalé a vyvážené vztahy v oblasti energetiky.

Zpravodajka vyzývá členské státy k větší transparentnosti v oblasti převodu zahraničního 
kapitálu s cílem omezit násobení neprůhledných finančních transakcí.

Zpravodajka vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily informační kampaně 
o energetické účinnosti a zpřístupnily řešení, která je třeba zavést, neboť dosažení úspor 
energie je podmíněno osvojením si co největšího počtu účinných technologií, ale rovněž 
a zároveň chováním jednotlivců.

Zpravodajka žádá, aby byly co nejdříve posouzeny národní akční plány prováděné členskými 
státy s cílem zvolit konkrétní politiky a opatření, které umožní EU co nejrychleji dosáhnout 
svých cílů. Zdůrazňuje, že toto hodnocení je nezbytné před zavedením nového balíčku 
iniciativ (2008), který navrhla Komise v oblasti energetické účinnosti a který se zaměřuje na 
energetickou účinnost budov, energetické označování, ekodesign a podporu kombinované 
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výroby tepla a elektřiny. Schvaluje opatření na podporu energetické účinnosti a energií 
z obnovitelných zdrojů, jako jsou programy financování spadající do oblasti politiky 
soudržnosti nebo „zelených“ daňových předpisů, nebo přínos „Paktu primátorů“ pro šíření 
osvědčených postupů.

Uhlí je nadále jednou z možností zásobování EU a alternativním zdroje energie vůči ropě 
a plynu. Zpravodajka však zdůrazňuje, že velkou nevýhodou uhlí je velmi vysoká úroveň 
emisí CO2 a že v důsledku této skutečnosti by neměla být schvalována žádná nová uhelná 
elektrárna, pokud není nezbytná a neodpovídá kritériím pro vysoký výkon, a to do doby, než 
budou známy výsledky demonstrace systémů pro zachycování a skladování uhlíku.

Sdílí názor Komise, že je naléhavé, aby členské státy, které zvolily jadernou energii nebo ji 
zvolí, mohly rozhodovat o nezbytných investicích, a že EU má povinnost nadále vytvářet 
právní rámec regulující její využívání; očekává budoucí návrh směrnice o bezpečnosti 
jaderných zařízení, o nějž Evropský parlament již mnohokrát žádal a bere na vědomí činnost 
skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s radioaktivním odpadem 
a diskuzi v rámci Evropského fóra pro jadernou energii.

Zpravodajka vítá součinné iniciativy v oblasti výzkumu bezpečnosti a konkurenceschopnosti 
zařízení, udržitelnosti zdrojů a minimalizace radioaktivního odpadu, jako je technologická 
platforma pro udržitelnou jadernou energii (SNE-TP) a různé „evropské průmyslové 
iniciativy“ zahájené v rámci strategického plánu pro energetické technologie (plán SET); 
vyzývá k jejich urychlenému provádění, aby „evropská průmyslová iniciativa udržitelného 
štěpení“ byla co nejdříve funkční.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že Komise a členské státy by měly zvážit dopady, které bude 
mít evropská energetická politika, zejména prostřednictvím decentralizace energetiky, na 
územní plánování, velké dopravní osy a významné infrastruktury; zdůrazňuje, že projekty, 
které spojují více typů energií z obnovitelných zdrojů by měly být podporovány tak, aby se 
vyrovnala a vyvážila jejich často přerušovaná produkce.

Zpravodajka schvaluje dlouhodobé cíle omezení emisí uhlíku při výrobě elektrické energie 
nahrazením současných výrobních kapacit, ukončením závislosti dopravy na ropě, stavbou 
budov s nízkou energetickou spotřebou a budov s pozitivní energetickou bilancí či výstavbou 
inteligentní propojené elektrické sítě. Zdůrazňuje, že ačkoli energetická účinnost, úspora 
energie a další rozvoj energie z obnovitelných zdrojů jsou i nadále prioritami, bude nedostatek 
energetických zdrojů vyřešen nejdříve v roce 2030. 
Domnívá se, že závažné nebezpečí nedostatku energie v celosvětovém měřítku hrozí od roku 
2030. Proto vyjadřuje souhlas s vypracováním politické agendy do roku 2030 a cestovní mapy 
pro politiku v oblasti energetiky do roku 2050 v rámci evropského strategického plánu pro 
energetické technologie. Proto je třeba posoudit, jak se bude v období 2020 až 2050 vyvíjet 
skladba zdrojů energie podle různých scénářů v závislosti na poptávce po energii, 
potenciálních zdrojích energie, dopadech na životní prostředí a odhadované ceně energie a na 
nákladech na CO2. 

Pokud jde o energii v budoucnosti, zpravodajka připomíná nutnost soustavně podporovat 
výzkum přeměny nukleárního odpadu a jaderné syntézy.
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Zpravodajka žádá, aby cestovní mapa pro rok 2050 umožňovala zaměřit výzkum a vývoj 
energetických technologií tak, aby se snížily náklady na obnovitelné zdroje energie, umožnilo 
se skladování energie (zejména elektřiny) a úspěšné zavedení jaderných reaktorů čtvrté 
generace, a zejména aby byla nalezena alternativa k ropě pro dopravu, přičemž důraz bude 
kladen na sluneční energii.
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