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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. zdůrazňuje, že energetická účinnost je nejhospodárnějším opatřením k omezení emisí CO2
a dalších látek a že představuje jedinečnou příležitost k podpoře a vytváření pracovních 
míst a zároveň snižuje závislost na dovozu energií; poznamenává, že podle Komise by 
mohly přínosy spojené s úsporou energie přesáhnout částku 1 000 EUR na jednu 
domácnost ročně;

2. domnívá se, že navzdory pokroku, jehož bylo dosaženo například přijetím balíčku pro 
energetickou účinnost, se nepodaří plně využít možností nákladově efektivních úspor 
energie pouze na základě stávajících právních předpisů a opatření; konstatuje, že dopady 
politiky prováděné do konce roku 2009 přinesly asi 9% úspory oproti předpokladům pro 
rok 2020, a proto se zdá, že bez dalších opatření nebude cíl 20% nákladově efektivní 
úspory energie do roku 2020, který si EU stanovila, dosažen;

3. poukazuje na to, že pro obnovitelné zdroje energie si EU stanovila závazný cíl 20 % do 
roku 2020 a přijala směrnici, která stanoví způsob, jak tohoto cíle dosáhnout, zatímco pro 
energetickou účinnost, jež je hospodárnějším nástrojem, podobná pravidla neexistují; 
domnívá se proto, že je vhodné, aby budoucí právní úprava EU zajistila v oblasti 
energetické účinnosti stejnou výši investic jako u obnovitelných zdrojů energie; vyzývá 
Komisi, aby do konce roku 2010 předložila legislativní návrh, jenž bude obdobou 
směrnice o obnovitelných zdrojích energie a jenž zavede závazný cíl snížit 
prostřednictvím energetické účinnosti spotřebu energií o 25 %;

4. zdůrazňuje, že by měla být dále poskytována podpora v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie a že by se měly vlády členských států zavázat k přijetí dlouhodobého právního 
rámce, který zaručí dlouhodobé investice a otevření trhů; upozorňuje na to, že je nezbytné, 
aby existovala politika přiměřených dotací s cílem vytvořit pobídky, které umožní 
technický rozvoj za účelem snížení nákladů;

5. vyzdvihuje význam informačních a komunikačních technologií pro zlepšení energetické 
účinnosti a poukazuje na to, že tyto technologie, zejména inteligentní měření a inteligentní 
sítě, hrají zásadní úlohu při začleňování energie z obnovitelných zdrojů do dodávek 
energie;

6. upozorňuje na to, že dlouhodobé cíle mají zásadní význam i pro hospodářské subjekty, a 
navrhuje proto stanovit v dlouhodobém výhledu snížení spotřeby energie o 42 % do roku 
2030 a o 75 % do roku 2050;

7. vyzývá k přijetí opatření pro řešení tzv. zpětného účinku, aby bylo zajištěno, že dopad 
technického pokroku nebude zmařen tlakem na snižování cen energií a větší spotřebou;

8. zdůrazňuje, že řádné provádění směrnice o ekodesignu je klíčovou prioritou, a znovu 
opakuje, že tato směrnice stanoví prováděcí opatření pro 12 skupin výrobků, která mají 
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být uplatňována již od roku 2007; trvá na tom, že Komise a členské státy musí zlepšit 
dohled nad trhem, aby zajistily shodu zejména dovážených výrobků, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby rovněž zlepšily komunikaci ohledně přijímaných opatření; upozorňuje 
na to, že směrnice požaduje stanovení minimálních požadavků na úrovni nejnižších 
nákladů za životní cyklus s ohledem na nejúčinnější výrobky na trhu;

9. vybízí Komisi, aby podporovala vnitrostátní opatření v podobě daňových pobídek či 
dotací slučitelných s pravidly EU pro poskytování státní podpory s cílem oživit poptávku 
po službách v oblasti energetické účinnosti;

10. aniž by tím bylo dotčeno řádné provádění směrnice o ekodesignu, zdůrazňuje, že další 
zlepšení energetické účinnosti lze v určitých konkrétních odvětvích nejlépe dosáhnout 
prostřednictvím integrujících systémů; vyzývá Komisi, aby tyto možnosti podrobně 
prověřila a aby předložila odpovídající legislativní nástroje, na jejichž základě bude 
možné přistupovat k problematice energetické účinnosti spíše na systémové úrovni než na 
úrovni jednotlivých výrobků;

11. vyjadřuje politování nad pomalým postupem a menší ambiciózností prováděcích opatření 
ke směrnici o ekodesignu, jež se týkají výrobků s významnou spotřebou energie jako např. 
ohřívačů vody a bojlerů; vyjadřuje znepokojení nad tím, že tento stav odráží skutečnost, 
že Komise neprojevuje dostatečnou politickou podporu, pokud jde o dosažení cílů 
v oblasti energetické účinnosti;

12. domnívá se, že je naléhavě nutné využívat veškeré nástroje, včetně zdanění vozidel a 
pohonných hmot, označování a opatření na zlepšení a prosazování veřejné dopravy, které 
přispějí ke snížení emisí z dopravy;

13. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh za účelem přepracování směrnice 
o energetických službách, který mimo jiné stanoví povinnost dodavatelů energií snížit 
spotřebu energie; konstatuje, že je zapotřebí, aby tento nástroj zajišťoval plnohodnotnou 
účast malých a středních podniků na aktivitách zlepšujících energetickou účinnost a 
zároveň k témuž podněcoval jednotlivé domácnosti;

14. žádá Komisi, aby podporovala a prosazovala vytvoření a rozvoj evropské sítě 
stejnosměrného proudu s vysokým napětím, v jejímž rámci bude možné optimálně 
zužitkovat energii z obnovitelných zdrojů, zejména větrnou a vodní energii; tato síť by 
zajišťovala dálkový přenos energie při nízkých energetických ztrátách a umožnila synergii 
mezi všemi obnovitelnými zdroji energie;

15. zdůrazňuje význam kombinované výroby tepla a elektřiny, a to zejména v malém měřítku 
pro jedno- až třígenerační domy, a žádá Komisi, aby prověřila regulační a finanční 
nástroje, které umožní potenciálu kombinované výroby plně využít, a aby navrhla 
potřebné iniciativy a nezbytná regulační opatření;

16. vyzdvihuje význam sítě pro distribuovanou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny či 
kombinovanou výrobu tepla, elektřiny a chlazení, která v praxi umožňuje zdvojnásobit 
celkovou energetickou účinnost; poukazuje také na to, že skladování tepla či chlazení by 
mohlo vést k větší flexibilitě sítě během špičky, tedy umožnit výrobu elektřiny a 
skladování tepla, když výroba přesáhne lokální potřebu;
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17. žádá vytvoření regulačního rámce, který v dlouhodobém výhledu zaručí, že všechny 
objekty, včetně stávajících, budou klimaticky neutrální;

18. zdůrazňuje, že by mělo být jasně stanoveno, které finanční zdroje lze pro opatření a 
projekty v oblasti energetické účinnosti využívat (stejně jako jsou jasně definovány 
rozpočty u podobných opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie); zdůrazňuje, že by 
měly být optimálně využívány prostředky, jež jsou k dispozici například ve strukturálních 
fondech a ve Fondu soudržnosti či ve fondu ELENA, a nevyčerpané prostředky vyčleněné 
na plnění plánu evropské hospodářské obnovy (EERP), které lze využít na financování 
projektů v oblasti energetické účinnosti či obnovitelných zdrojů energie; konstatuje, že při 
vytváření nových finančních nástrojů je třeba mít na zřeteli tyto a další nástroje, které jsou 
již k dispozici v členských státech, aby bylo dosaženo součinnosti a nedocházelo k jejich 
překrývání;

19. vyzdvihuje význam odpovídajícího financování energetické účinnosti, včetně využití části 
zisku z dražeb v rámci obchodování s emisemi; trvá na tom, že energetická účinnost musí 
být jednou z priorit příštího rámcového programu pro výzkum (FP 8).

20. doporučuje vytvoření fondu pro energetickou účinnost v každém členském státě, 
popřípadě vytvoření evropského fondu pro energetickou účinnost; celková výše 
finančních prostředků vložených do těchto fondů, popřípadě do evropského fondu, by 
měla činit alespoň 2 miliardy EUR ročně;

21. vyzývá Komisi, aby vytvořila vhodné evropské nástroje na podporu energetické účinnosti 
a aby je koordinovala s členskými státy s cílem poskytnout více pobídek a dosáhnout 
předpokládaného snížení emisí CO2 co nejdříve;

22. poukazuje na to, že jedním z cílů nového akčního plánu pro energetickou účinnost by 
mělo být plné začlenění kritérií energetické účinnosti do politiky zadávání veřejných 
zakázek;

23. zdůrazňuje, že energetická účinnost by měla být začleněna do všech relevantních oblastí 
politiky, včetně financování, regionálního a městského rozvoje, dopravy, zemědělství, 
průmyslové politiky a vzdělání; zastává názor, že významným impulsem pro tuto politiku 
by bylo systematické definování energetické účinnosti jako jednoho z kritérií při 
udělování veřejných zakázek a jako podmínky u projektů financovaných z veřejných 
prostředků;

24. vidí možnosti současného omezování světelného znečištění a zlepšování energetické 
účinnosti nahrazováním tradičního veřejného osvětlení a reflektorů na významných 
objektech ve městech účinnějším a cílenějším osvětlením;

25. trvá na tom, že je nutné klást větší důraz na analýzu dopadů norem energetické účinnosti, 
včetně vztahu mezi cenou a kvalitou konečného výrobku, vlivů na energetickou účinnost a 
přínosů pro spotřebitele; uznává, že Komise všechny tyto účinky analyzuje, avšak 
zdůrazňuje, že Komise a členské státy musí vyvinout mnohem větší úsilí v oblasti 
komunikace a v oblasti kontroly všech výrobků, včetně dovážených, jako jsou např. 
úsporné žárovky;
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26. požaduje vypracování evropských strategií pro vzdělávání a zvyšování povědomí 
o energetické účinnosti; vývoj a využívání energeticky účinných technologií a systémů 
vyžaduje cílené odborné vzdělávání pracovníků (stavbařů, instalačních techniků, 
architektů, odborníků, výrobců atd.), zejména pro účely směrnice o energetické náročnosti 
budov1; dále zdůrazňuje, že je zapotřebí vypracovat osvětové programy, jejichž 
prostřednictvím budou spotřebitelé a malé a střední podniky informováni o možnostech 
úspory energie, na kterých se mohou společně podílet vnitrostátní energetické úřady a 
obchodní komory; naléhavě vyzývá Komisi, aby zahrnula vzdělávání v oblasti energetické 
účinnosti do revidovaného akčního plánu pro energetickou účinnost;

27. poukazuje na to, že jednou z výhod vozidel na elektrický pohon je jejich přínos pro 
kvalitu ovzduší v zastavěných oblastech; vyzývá Komisi, aby důkladně zhodnotila dopad 
širokého využití elektromobilů z hlediska energetické účinnosti a dosažení 
předpokládaného snížení emisí CO2;

28. zdůrazňuje, že má-li být dosaženo předpokládané energetické účinnosti uvedené výše, je 
nezbytné investovat do odvětví dopravy, zejména do železničních a městských dopravních 
systémů, aby se co nejvíce omezilo používání dopravních prostředků náročnějších na 
spotřebu energie;

29. naléhavě vyzývá Komisi, aby energetické účinnosti přiznala přední místo v připravované 
bílé knize o budoucnosti dopravy a navrhla přísnější normy pro účinnost vozidel, řízení 
rychlosti, podporu většího využívání druhů dopravy, jež jsou energeticky méně náročné, a 
veřejné dopravy a podporu paliv z obnovitelných zdrojů a alternativních paliv;

30. pokládá za nezbytné, aby byla součástí zpracování odpadu výroba páry a/nebo elektřiny, a 
nedocházelo tak ke ztrátám bioplynu a tepla; zastává názor, že zařízení na zpracování 
odpadu, která žádným způsobem nezajišťují zároveň výrobu tepla či elektřiny, by neměla 
získat povolení;

31. přikládá velký význam plánování na evropské úrovni; energetické účinnosti je zapotřebí 
věnovat náležitou pozornost v akčním plánu pro energetiku na období 2011–2020; nový 
akční plán pro energetickou účinnost by měl být předložen co nejdříve a energetická 
účinnost by měla hrát důležitou úlohu v budoucím scénáři vedoucím k dosažení systému 
s nízkými emisemi uhlíku do roku 2050;

32. poukazuje na to, že ačkoli úspora energie jednoznačně přináší podnikatelské příležitosti, 
trh s energetickými službami je stále omezený a počet firem zůstává ve většině zemí 
poměrně nízký; konstatuje, že aktivní poskytovatelé energetických služeb mohou 
stimulovat aktivitu a poskytovat podporu při zajišťování finančních řešení ve všech 
konečných energetických odvětvích; zastává názor, že ve stavebnictví bychom měli 
prosazovat renovace a účinné spotřebiče, v dopravě by měla být optimálním způsobem 
využívána účinná vozidla a v průmyslu je zapotřebí usilovat o využití značných možností 
úspor prostřednictvím větší účinnosti procesů;

33. zdůrazňuje skutečnost, že vedle energetické účinnosti u zdroje (tedy v rámci primární 

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov 

(přepracované znění).
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výroby elektřiny) by mělo být považováno za prioritu omezování ztrát (elektrické) energie 
během přenosu v soustavě; směřování k systému decentralizovanější výroby by snížilo 
přepravní vzdálenosti, a tedy i související energetické ztráty;

34. naléhavě vyzývá (petro)chemický průmysl v celé EU k lepšímu energetickému využití 
spalování odpadních plynů;

35. konstatuje, že k významnému zlepšení energetické účinnosti by vedla i vyšší účinnost 
zdrojů.
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