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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že energie z obnovitelných zdrojů přispívá nejen k boji proti změně klimatu 
a zvyšování energetické nezávislosti Evropy, ale přináší i další významné výhody 
v oblasti životního prostředí tím, že se podílí na snižování znečištění ovzduší, vzniku 
odpadu a spotřeby vody, ale i na omezování dalších rizik spojených s jinými způsoby 
výroby energie;

2. vítá skutečnost, že v členských státech dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů energie 
s cílem splnit cíle pro rok 2020 stanovené směrnicí EU o energii z obnovitelných zdrojů 
a posílit konkurenceschopnost EU; vyzývá Komisi, aby v zájmu zajištění kontinuity 
a stability navrhla v oblasti obnovitelných zdrojů energie ambiciózní a závazný cíl EU
pro rok 2030;

3. poukazuje na to, že závazné cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů stanovené 
pro rok 2020 vedly k tomu, že se v EU výrazně zvýšil odběr energie z obnovitelných 
zdrojů, a vytvořily stabilní investiční prostředí, a EU tak získala v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie konkurenční výhodu, která významně přispěje k udržitelnému růstu 
a tvorbě pracovních míst;

4. poukazuje na to, že energetická politika EU se musí zaměřit na rozvoj, zavádění 
a distribuci obnovitelných zdrojů energie a že je zapotřebí, aby si členské státy stanovily 
v této oblasti pro rok 2030 a na další roky ambicióznější cíle, aby byla do roku 2050 
vybudována ekonomika založená na obnovitelných zdrojích energie;

5. poukazuje na tržní potenciál pro zelené technologie a zdůrazňuje, že zelené technologie by 
měly být chápány jako příležitost k posílení průmyslu EU;  

6. souhlasí s Komisí, že silný růst obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 by mohl 
vytvořit více než tři miliony pracovních míst;

7. poukazuje na to, že obnovitelné zdroje energie nejsou vyvíjeny samostatně za účelem 
podpory rozvoje decentralizovaných energetických systémů využívajících obnovitelné 
zdroje energie, ale i jako součást energetického systému jako celku; opakuje, že jsou 
potřebné investice ze soukromých a veřejných zdrojů, jako je například program 
pro propojení Evropy, které umožní financování rozvoje energetické infrastruktury 
a inteligentních sítí založených na informačních a komunikačních technologiích, aby 
došlo ke komplexnějšímu, hospodárnějšímu a bezpečnějšímu začlenění obnovitelných 
zdrojů energie do trhu s energií a aby se zlepšila stabilita systémů pro přenos a distribuci 
energie a podařilo se zachovat bezpečnost zásobování energií; zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat malé a střední podniky (MSP) a poskytovat jim více příležitostí podílet se 
na rozvoji infrastruktury;

8. konstatuje, že existence různých programů podpory obnovitelných zdrojů energie 
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zajišťuje, že je při tvorbě programu podpory zohledněn odlišný potenciál a technologie 
v jednotlivých členských státech, čímž je možné předejít neočekávaným ziskům, neboť se 
posoudí skutečné náklady na danou technologii; vítá zároveň iniciativu Komise týkající se 
sestavení pokynů pro režimy podpory;

9. je přesvědčen, že žádosti o vytvoření programu podpory EU by mělo předcházet 
posouzení toho, zda by celoevropský systém podpory energie z obnovitelných zdrojů 
představoval nákladově efektivnější rámec podpory obnovitelných zdrojů energie; uznává, 
že dlouhodobá jistota, k níž by přispěl i cíl stanovený v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů s termínem splnění v roce 2030, by napomohla investicím do obnovitelných zdrojů 
energie a snížila by riziko pro ty, kteří investují do obnovitelných zdrojů energie; opakuje, 
že EU a její členské státy se v rámci nagojského summitu o biologické rozmanitosti, 
pittsburského summitu skupiny G20, plánu Komise pro Evropu účinněji využívající zdroje 
a v rámci závěrů Rady zavázaly k tomu, že do roku 2020 postupně ukončí dotace, které 
mají škodlivý vliv na životní prostředí; zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí řešit problém 
energetických dotací, které mají škodlivý vliv na životní prostředí a které jsou 
poskytovány na úrovni členských států i na úrovni EU; vyzývá proto ke koordinovanému 
postupu, jehož cílem by bylo odhalovat a do roku 2020 postupně zrušit všechny dotace 
v oblasti energetiky, které mají škodlivý vliv na životní prostředí;

11. je přesvědčen, že klíčový význam pro snižování nákladů vyplývajících z nejistoty a lepší 
přístup ke kapitálu mají stabilní a dlouhodobé politické rámce, které tak společnosti 
současně zajišťují nákladově účinný a efektivní způsob přechodu;

12. vyzývá Komisi, aby využila současnou hospodářskou krizi jako příležitost k provedení 
investic do čistých technologií s cílem vytvořit pracovní místa a povzbudit hospodářský 
růst;

13. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění předvídatelnosti pro investory a účinné podpory rozvoje 
energie z obnovitelných zdrojů ve všech členských státech je důležité, aby byly zaručeny 
dlouhodobé strategie a pobídky a stabilní regulační a fiskální rámec na vnitrostátní úrovni;

14. zdůrazňuje, že klíčem k využití potenciálu systémů využívajících energii z obnovitelných 
zdrojů a vytvoření nízkouhlíkového hospodářství je účinná podpora malých a středních 
podniků;

15. konstatuje, že odvětví energetiky využívající obnovitelné zdroje energie nemá dosud 
dostatečně pevné postavení, aby dokázalo samo odolávat tržním tlakům, a je proto 
přesvědčen, že pro konsolidaci tohoto odvětví a v zájmu toho, aby EU byla schopna 
uskutečnit svůj plán budoucnosti bez emisí CO2, je podpora poskytovaná za přísných 
a transparentních podmínek nezbytná;

16. je znepokojen náhlými změnami v souvislosti s režimy podpory obnovitelných zdrojů 
energie v členských státech, zejména retroaktivními změnami a zmrazením podpor; 
vyzývá členské státy, aby zajistily stabilní rámec pro investice do obnovitelných zdrojů 
energie, včetně pravidelně přezkoumávaných režimů podpory a zefektivnění správních 
postupů;

17. poukazuje na to, že je třeba zajistit rozsáhlejší financování výzkumu zaměřeného 
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na technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie; zdůrazňuje, že technologie 
pro ukládání energie jsou potřebné k začlenění decentralizovaných obnovitelných zdrojů 
energie do distribuční sítě; tvrdí, že v rámci programu Horizont 2020 je nutné vyčlenit 
prostředky k financování rozvoje technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie; 
vyzývá Komisi, aby spolu s Evropskou investiční bankou a vnitrostátními veřejnými 
institucemi řádně prozkoumala možnosti využívání prostředků současného a budoucího 
rozpočtu EU pro účely financování projektů týkajících se energie z obnovitelných zdrojů;

18. poukazuje na to, že větší využívání obnovitelných zdrojů energie a zelených technologií 
není jen otázkou splnění emisních cílů, ale zvyšuje i energetickou bezpečnost a snižuje 
potřebu dovážených paliv;

19. je toho názoru, že je za využití stávajících nástrojů nutné zefektivnit cílený výzkum 
a vývoj, a je znepokojen, že v některých oblastech odvětví obnovitelných zdrojů energie 
jsou tyto činnosti zanedbávány, což vede k potížím s jejich komerčním využitím; 
zdůrazňuje, že mají-li být splněny cíle účinného využívání energie a zdrojů a současně 
dodržena i norma energetické účinnosti, kterou stanoví rámcová směrnice o odpadech, 
a má-li se vyřešit energetická chudoba, musí se výzkum, vývoj a inovace soustředit 
na snižování dopadu na životní prostředí a účinné využívání odpadu – včetně odpadu 
z potravin a z mořského prostředí – k výrobě elektřiny, plynu a tepla; konstatuje rovněž, 
že obzvláště vysoká spotřeba fosilních paliv připadá na odvětví dopravy, a že proto 
výzkum zaměřený na zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí CO2 v dopravě 
bude mít pozitivní dopad;

20. poukazuje na skutečnost, že mnohé lze dosáhnout zvýšením energetické účinnosti 
a nahrazením zastaralých technologií výroby elektřiny novějšími a čistšími verzemi, 
k čemuž poslouží stávající technologie;

21. podtrhuje potřebu dlouhodobé udržitelnosti využívání biomasy a biopaliv, zvláště co se 
týče jejich čistých klimatických dopadů a jejich přímých i nepřímých dopadů 
na biologickou rozmanitost;

22. konstatuje, že je důležité udržet dostupné a mezinárodně konkurenceschopné ceny 
pro spotřebitele na domácím i průmyslovém trhu;

23. vyzývá rozpočtový orgán, aby Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů 
(ACER) poskytla dostatečné množství prostředků k tomu, aby mohla plnit své povinnosti 
a dosáhnout cílů stanovených nařízením o integritě, transparentnosti a účinnosti 
velkoobchodního trhu s energií; poznamenává, že tento požadavek je důležitý pro to, aby 
se do roku 2014 podařilo dokončit integrovaný a transparentní vnitřní trh s elektřinou 
a plynem.
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