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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k rámci politik v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030
(2013/2135(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na zelenou knihu Komise nazvanou „Rámec politiky pro klima a energetiku do 
roku 2030“ (COM(2013)0169),

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 191, 192 a 194 
této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 
2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti, 

– s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního 
prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje“ (COM(2011)0144) a usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2011 
na téma „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenčního 
dopravního systému účinně využívajícího zdroje“1,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ (COM(2011)0112) a na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 15. března 2012 k plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 20502,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán pro Evropu účinně využívající zdroje“ 
(COM(2011)0571) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012
o Evropě účinně využívající zdroje3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. listopadu 2012 o dopadech těžby břidlicového plynu
a břidličné ropy na životní prostředí4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. listopadu 2012 o průmyslových, energetických
a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o konferenci o změně klimatu
v katarském Dohá (COP18)6,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Energetický plán do roku 2050“ 
                                               
1 Přijaté texty, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Přijaté texty, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Přijaté texty, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Přijaté texty, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Přijaté texty, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Přijaté texty, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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(COM(2011)0885) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013
o energetickém plánu do roku 2050, budoucnosti s energií1,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovitelná energie: významný činitel na 
evropském trhu s energií“ (COM(2012)0271) a usnesení Evropského parlamentu ze dne 
21. května 2013 k současným výzvám a možnostem obnovitelné energie na evropském 
trhu s energií2,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zajistit fungování vnitřního trhu s energií“ 
(COM(2012)0663) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o zajištění 
fungování vnitřního trhu s energií3,

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012“ 
(COM(2012)0652),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“ 
(COM(2013)0216),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku podle článku 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že bezpečnost dodávek, konkurenceschopnost a klimatické cíle mají pro 
EU zásadní význam, jsou neoddělitelně spjaty a musí být na ně nahlíženo jako na 
rovnocenné otázky a stejně tak musí být řešeny;

B. vzhledem k tomu, že totéž je zakotveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU), 
která stanoví, že mezi cíle energetické politiky EU patří fungování trhu s energií, 
bezpečnost dodávek, energetická účinnost, úspory energie, obnovitelné zdroje energie
a propojení; 

C. vzhledem k tomu, že na kodaňském summitu v roce 2009 se mezinárodní společenství 
zavázalo omezit globální oteplování v průběhu 21. století tak, aby nepřesáhlo 2 °C; 

D. vzhledem k tomu, že z údajů Eurostatu vyplývá, že mezi lety 1990 a 2011 snížila EU 
emise CO2 o 16,97 % a je v tomto ohledu na cestě k dosažení cíle, který si stanovila do 
roku 2020; 

E. vzhledem k tomu, že podle odhadu Mezinárodní energetické agentury je EU zodpovědná 
pouze za 11 % globálních emisí skleníkových plynů a tento poměr by měl v budoucnu 
dále klesat, takže ačkoli má jen omezené možnosti dosáhnout snížení celosvětových emisí 

                                               
1 Přijaté texty, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Přijaté texty, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Přijaté texty, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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prostřednictvím jednostranných opatření, hraje zvláště významnou úlohu; co se týče 
dosažení závazné dohody v Paříži v roce 2015, musí EU tudíž v tomto ohledu zaujmout 
jasný postoj; 

F. vzhledem k tomu, že investoři a průmyslové podniky potřebují jasný a dlouhodobý rámec 
politik v oblasti klimatu a energetiky spojený s větší jistotou, který by mohl podpořit 
dlouhodobé soukromé investice a snížit rizika s nimi spojená;

G. vzhledem k tomu, že ve sdělení Komise o energetickém plánu do roku 2050, které schválil 
Evropský parlament, se uvádí, že energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie
a energetická infrastruktura představují z ekonomického a environmentálního hlediska
dobrou volbu a že by měly být zohledněny odpovídající politiky a nástroje pro posílení 
evropské konkurenceschopnosti; 

H. vzhledem k tomu, že výdaje EU na dovážená fosilní paliva dosáhla v roce 2011 573 
miliard EUR, a předpokládá se, že její závislost na dovozu energií dále poroste; 

I. vzhledem k tomu, že studie ukazují, že modernizace energetické sítě je nejlepším 
způsobem, jak zlepšit vnitřní trh, snížit náklady na energii a posílit konkurenceschopnost 
průmyslu; 

Cíle

1. vítá zelenou knihu Komise o rámci politiky pro klima a energetiku do roku 2030
a očekává, že Evropská rada na tyto otázky bude reagovat realisticky, ale ambiciózně; 

2. žádá Komisi, aby zaujala ucelený přístup, jehož účinnost a nákladová efektivnost by měly 
být posíleny koordinovanými a koherentními politikami, které se budou rovným dílem 
zabývat tématy, jako je konkurenceschopnost, energetická bezpečnost a klimatické cíle 
(například snížení emisí skleníkových plynů, obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost);

3. vyzývá Evropskou radu, aby pokračovala v pokroku, jehož bylo na úrovni EU dosaženo,
a stanovila ambiciózní, ale realistické cíle pro politiky EU do roku 2030, které zohlední 
hospodářský, sociální, environmentální, mezinárodní a technologický kontext, a aby 
zavedla jasný, stabilní, dlouhodobý a nákladově efektivní rámec pro průmyslové podniky
a investory; 

4. domnívá se, že pokud by byly lépe využity, mohly by být systémy podpory vhodným 
nástrojem pro stimulaci rozvoje obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti; 
domnívá se, že důležitou úlohu v této oblasti bude hrát Komise tím, že bude poskytovat 
poradenství;

5. konstatuje, že některé obnovitelné zdroje energie by nyní měly být považovány za vyspělé 
zdroje energie a dotace na ně by tudíž měly být včas vyřazeny, aby tyto prostředky mohly 
být převedeny na programy výzkumu a vývoje a na obnovitelné zdroje energie, které 
zatím nejsou nákladově efektivní; žádá Komisi, aby prostudovala dopad přednostní 
distribuce energie z obnovitelných zdrojů na celkové náklady na energii; 
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6. zdůrazňuje, že vyšší energetická účinnost a úspory energie budou hrát zásadní úlohu při 
dekarbonizaci odvětví energetiky; 

7. žádá Komisi, aby vypracovala lepší metody a nástroje pro výpočet a monitorování 
pokroku, které pomohou vytvořit jednotnější přístup EU k energetické účinnosti; domnívá 
se, že by se mělo učinit více s cílem pomoci průmyslovým podnikům v EU ještě více 
snížit energetickou náročnost; 

8. konstatuje, že jeden ze základních pilířů souboru opatření EU v oblasti klimatu
a energetiky, systém EU pro obchodování s emisemi, by měl být schopen co nejlépe plnit 
svou hlavní funkci – snižování emisí skleníkových plynů – a zároveň účinně reagovat na 
hospodářské výkyvy; znovu připomíná, že hlavním cílem systému EU pro obchodování
s emisemi je snížit emise skleníkových plynů, a nikoli poskytovat investorům pobídky pro 
investice do nízkouhlíkových technologií, vzhledem k tomu, že ty by měly být 
považovány pouze za druhotný cíl a ne za základ pro hodnocení funkčnosti systému;

9. konstatuje, že EU potřebuje ucelený rámec politik do roku 2030, který by podpořil 
investice a dlouhodobou dekarbonizaci odvětví, která nejsou součástí systému pro 
obchodování s emisemi; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby přezkoumaly cíle pro 
tato odvětví a zároveň zachovaly pružnost, která umožňuje členským státům stanovit si 
vlastní cesty k dosažení cílů sdíleného úsilí;

10. domnívá se, že kogenerace bude hrát v budoucnu významnou úlohu pro zvyšování 
energetické účinnosti;

Soudržnost politických nástrojů

11. žádá členské státy o lepší spolupráci a součinnosti na úrovni EU s cílem vytvořit 
jednotnější vnitrostátní opatření;

12. připomíná, že jasný, jednotný a důsledný politický a regulační rámec má zásadní význam 
pro povzbuzení nezbytných investic do technologií, které jsou z ekonomického
a environmentálního hlediska dobrou volbou, jak stanoví energetický plán do roku 2050,
a to nákladově efektivním a udržitelným způsobem;

13. žádá Komisi, aby prověřila vzájemné působení klimatických a energetických cílů s cílem 
dosáhnout co nejvyšší účinnosti politik na úrovni EU, přičemž by měla zohlednit nejen 
národní HDP, ale rovněž možnosti jednotlivých členských států;

14. domnívá se, že členské státy a regiony by měly být vedeny ke zlepšení spolupráce za 
účelem optimalizace efektivnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie; v tomto kontextu 
hraje Komise významnou úlohu při usnadňování tohoto procesu tím, že koordinuje, 
finančně podporuje a připravuje vhodné analýzy obnovitelných zdrojů energie a jejich 
potenciálu pro členské státy; 

15. vyzývá Komisi, aby předložila analýzu toho, jak lze obnovitelné zdroje energie 
udržitelným způsobem rozvíjet, přičemž by měla zohlednit dopady na životní prostředí, 
hlediska týkající se závislosti na surovinách a životnosti a především to, jak lze podpořit 
stabilní obnovitelné zdroje energie, jako je vodní energie, energie biomasy nebo 
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geotermální energie;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby program účinného využívání zdrojů zahrnuly
v co možná nejširší míře do všech ostatních politik;

17. žádá Komisi, aby zhodnotila vývoj úspor energie v EU;

18. vyzývá Komisi, aby na internetu vytvořila snadno dostupnou databázi osvědčených 
postupů pro účinné využívaní zdrojů;

Energetická bezpečnost

19. podtrhuje význam energetické strategie zaměřené na zvyšování bezpečnosti dodávek 
energie v EU, na konkurenceschopnost hospodářství a průmyslu, vytváření pracovních 
míst, sociální aspekty a udržitelnost z hlediska životního prostředí prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních tras, dodavatelů a zdrojů a širší využívání 
obnovitelných zdrojů energie;

20. zdůrazňuje, že co se týče bezpečnosti dodávek, musí být členské státy schopny využívat 
výhod všech domácích zdrojů energie v souladu s politikami, které zajišťují bezpečný
a udržitelný průzkum, těžbu a využití těchto zdrojů;

21. zdůrazňuje, že jelikož EU sleduje cíl energetické bezpečnosti, je nutné přesunout 
pozornost směrem k modelu energetické provázanosti členských států zajištěním rychlého 
dokončení vnitřního trhu EU s energií; dále se domnívá, že dokončení infrastruktury 
supersítě EU spojující sever, jih, východ a západ umožní EU co nejlépe využít 
komparativních výhod jednotlivých členských států, a vyzývá k další podpoře 
decentralizované výroby energie, výroby energie v malém měřítku a inteligentních 
energetických infrastruktur ve všech členských státech; zdůrazňuje proto potřebu 
intenzivní koordinace mezi politikami členských států a společného postupu, solidarity
a transparentnosti s ohledem na skutečnost, že vnitrostátní rozhodnutí v oblasti 
energetické politiky mohou mít vliv na další členské státy; navrhuje určit, zda a jakým 
způsobem by bylo možné při plnění těchto úkolů využívat znalostí a struktur Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER);

22. je přesvědčen, že jednou z hlavních překážek pro dokončení budování jednotného trhu je
i nadále nedostatečné provádění právních předpisů upravujících vnitřní trh s energií; 
zdůrazňuje, že je důležité odstranit zbývající překážky v infrastruktuře a případy selhání 
trhu a zajistit, aby nebyly vytvářeny žádné nové zábrany omezující integraci trhu
s elektřinou a plynem;

23. zdůrazňuje, že koneční spotřebitelé energie, ať už jde o jednotlivce, malé a střední 
podniky nebo průmysl, jsou základem vnitřního trhu s energií a měli by profitovat
z nižších cen energie, být náležitě chráněni a mít zajištěn snadný přístup k informacím, 
aby mohli být náležitě informováni; za tímto účelem vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přistoupily k dokončení vnitřního trhu a dosáhly bezpečnosti dodávek
a propojení sítí, jak stanoví článek 194 SFEU;

24. konstatuje, že pro zajištění bezpečnosti dodávek je třeba dostatečná kapacita pro 
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uspokojení poptávky ve špičkách a v období obtíží (politického nebo technického rázu)
a že je tudíž třeba zajistit a udržovat přebytek kapacity nebo rezervu; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit možnosti skladování a zvýšit pružnost sítí, aby bylo možné reagovat na 
nestabilitu některých obnovitelných zdrojů energie;

25. konstatuje, že některé členské státy, které jsou označovány za „energetické ostrovy“, jsou
i nadále dosud naprosto izolovány od evropských rozvodných sítí plynu a elektřiny a platí 
za zdroje energie vyšší ceny, což má negativní dopad na jejich konkurenceschopnost; 
zdůrazňuje, že bez zásadních investic do infrastruktury nemůže být splněn závazek 
Evropské rady, že do roku 2015 nebude žádný členský stát izolován od evropských sítí; 
podporuje v tomto ohledu urychlené dokončení vnitřního trhu s energií;

26. žádá Komisi, aby prozkoumala možnosti ukládání energie v EU a různé technologie 
využitelné v této oblasti;

27. zdůrazňuje, že modernizace stávající energetické infrastruktury a vybudování nové, 
inteligentní a pružné infrastruktury pro výrobu, přenos, distribuci a skladování energie je 
nezbytné pro stabilní, dobře integrovaný a dobře propojený trh s energií, a zdůrazňuje, že 
souběžně s investicemi ve velkém měřítku by se měly provádět také investice do 
regionálních, či dokonce místních sítí;

Podpora konkurenceschopnosti hospodářství EU

28. je přesvědčen, že otevřený a transparentní vnitřní trh, na kterém všechny společnosti, ať 
už z EU nebo z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky acquis Společenství, může 
napomoci posílení vyjednávací pozice dodavatelů energie z EU oproti externím 
konkurentům; 

29. vyzývá Komisi, aby zahájila vypracování studie analyzující nové nákladově efektivní tržní 
modely s cílem zajistit, aby spotřebitelé dostávali elektřinu za přiměřené ceny a aby se 
předešlo úniku uhlíku; žádá proto Komisi, aby co nejdříve předložila další hodnocení 
spolu s doporučeními pro další opatření, jimiž by bylo možné předejít riziku úniku uhlíku
v důsledku přemístění výrobních zařízení mimo EU a která by se soustředila zejména na 
další scénáře vývoje v případě, že další celosvětová opatření v oblasti snížení emisí uhlíku 
budou jen omezená, nebo nebudou přijata žádná;

30. konstatuje, že hlavní konkurenti EU na světovém trhu kladou velký důraz na rozvoj 
technologií, inovace a zlepšování výrobních procesů; konstatuje rovněž, že jejich 
hospodářství rostou mnohem rychlejším tempem než hospodářství EU; dochází k závěru, 
že EU musí upřednostnit výzkum, vývoj a inovace;

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala způsob měření konkurenceschopnosti jak EU, tak jejích 
hlavních konkurentů, který by mohl být založen například na fiskálních politikách, 
výzkumu, vývoji a inovacích, cenách energie pro průmysl a regulační zátěži;

32. silně zdůrazňuje, že jakákoli budoucí politika EU se musí zabývat komparativními silnými
a slabými stránkami hospodářství EU, zejména co se týče jakékoli dohody o volném 
obchodu, kterou EU uzavře, zvláště ve světle plánované dohody o volném obchodu 
(transatlantické obchodní a investiční partnerství) s USA, kde ceny energie výrazně klesly, 
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zatímco snahy o snížení emisí skleníkových plynů nejsou srovnatelné s pokrokem, jehož 
již bylo dosaženo v EU;

Uznání rozdílných možností členských států

33. vítá vyjádření Komise, že klimatické a energetické cíle EU mají na jednotlivé členské 
státy a jejich občany různý dopad a že to je důvodem k práci na spravedlivější bázi pro 
sdílené úsilí, která zohlední HDP jednotlivých zemí, výsledky, jichž dosáhly při snižování 
emisí od roku 1990, emise na obyvatele, hospodářský potenciál a potenciál obnovitelných 
zdrojů energie a energetické účinnosti;

34. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 194 SFEU mají členské státy pravomoc učinit 
konečné rozhodnutí, co se týče skladby jejich energetických zdrojů, a měly by mít 
možnost využívat a rozvíjet různé přístupy k technologiím a energetickým zdrojům, které 
jsou ekologicky vhodné a sociálně a hospodářsky přijatelné;

35. zdůrazňuje, že plánované činnosti by se měly v první řadě zaměřit na provádění scénářů, 
které zohledňují stávající možnosti členských států, perspektivy rozvoje nákladově 
efektivních nových technologií a celosvětový dopad provádění navržené politiky, aby bylo 
možné navrhnout cíle snižování emisí pro následující roky; 

36. konstatuje, že přístup ke kapitálu je i pro těžký průmysl často překážkou bránící
investicím do čistších technologií; žádá proto Komisi, aby prostudovala možnost 
vytvoření fondu, který by mohl podpořit investice a který by mohl být financován 
například z podílu na příjmech ze systému obchodování s emisemi;

EU na mezinárodní úrovni

37. konstatuje, že v současné době se některé rozvíjející se a vyspělé země podílejí na různých 
klimatických politikách a investicích, včetně provádění jejich vlastních systémů 
obchodování s emisemi; 

38. konstatuje, že je důležité, aby si EU udržela svou vůdčí úlohu a že členské státy musí 
vystupovat jednotně s cílem zaujmout pevný společný postoj, který budou hájit během 
jednání v Paříži v roce 2015, jejichž cílem bude dosáhnout nové globální závazné 
smlouvy; 

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


