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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o analýze možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení 
rizika úniku uhlíku
(2011/2012(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise „Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více 
než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku“ (KOM(2010)0265) a na jeho doprovodný 
dokument (SEK(2010)0650), 

– s ohledem na klimatický a energetický balíček EU,

– s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se změny klimatu, a to zejména na usnesení 
ze dne 25. listopadu 2010 o konferenci o změně klimatu v Cancúnu (COP16)1,

– s ohledem na články 48 a 50 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že EU si v oblasti klimatu stanovila cíl, kterým je omezit změnu 
klimatu na 2 °C oproti úrovni před průmyslovou revolucí; vzhledem k tomu, že klimatický 
balíček přijatý v prosinci 2008 představuje první krok k tomu, aby byla činnost EU 
v souladu s tímto cílem; vzhledem k tomu, že země zodpovědné za přibližně 80 % 
celosvětových emisí se zavázaly snížit emise, avšak smluvní strany UNCCC v Cancúnu 
uznaly, že stávající závazky nebudou k dosažení cíle spočívajícího v omezení změny 
klimatu na 2 °C dostatečné,

B. vzhledem k tomu, že podle Evropské agentury pro životní prostředí bylo v roce 2009 
v rámci EU vyprodukováno o 17,3 % méně emisí než v roce 1990,

C. vzhledem k tomu, že k dosažení cíle 2 °C bude pravděpodobně nutné, aby globální 
uhlíkový rozpočet představoval v období 2005–2050 přibližně 800 miliard tun CO2;
vzhledem k tomu, že se předpokládá, že v roce 2050 se EU bude na celkové populaci 
podílet 5,7 %,

D. vzhledem k tomu, že v důsledku hospodářské krize bylo v rámci odvětví, na něž se 
vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi (ETS), vyprodukováno výrazně nižší 
množství emisí, než se předpokládalo, a toto množství nedosahovalo ani původně 
přidělených úrovní,

E. vzhledem k tomu, že nižší cena uhlíku bude mít výrazný dopad na investiční rozhodnutí 
a sníží příjmy z dražby emisních povolenek, z nichž se financují opatření v oblasti klimatu 
v EU a v rozvojových zemích,

F. vzhledem k tomu, že podle Komise by v případě, že dotčené státy mimo EU zůstanou na 
                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2010)0442.
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dolní hranici svých závazků, mělo zpřísnění evropského cíle na 30 % jen omezený dopad 
na produkci evropského energeticky náročného průmyslu, pokud budou i nadále platit 
zvláštní opatření pro tento průmysl,

1. vítá sdělení Komise, z něhož vyplývá, že zpřísnění cíle na 30 % je technicky 
uskutečnitelné i dostupné z hospodářského hlediska;

2. vyzývá Komisi, aby návrh na stanovení nového cíle spočívajícího v dosažení 30% snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020 předložila co nejdříve, a to nejpozději do konce 
roku 2011;

Analýza stávajícího 20% cíle

3. zdůrazňuje, že podle klimatologických poznatků není omezení změny klimatu na 
průměrné 2 °C zárukou toho, že lidstvo nebude čelit nepříznivým klimatickým vlivům 
značného dosahu, avšak překročení hranice 2 °C by zřejmě tyto nepříznivé vlivy znásobilo 
a zvýšilo by pravděpodobnost dosažení kritických mezníků, kdy teplotní úrovně již 
způsobují uvolňování přirozeně zachyceného uhlíku ze zásobáren, jako jsou lesy 
a permafrost, a omezilo by schopnost přírody pohlcovat uhlík prostřednictvím oceánů; 

4. připomíná 4. hodnotící zprávu IPCC, v níž se uvádí, že máme-li mít 50% šanci na to, že se 
nám podaří omezit změnu klimatu na 2 °C, musí průmyslové země snížit své emise do 
roku 2020 o 25–40 %; podotýká, že na základě stávajícího cíle EU nelze omezení změny 
klimatu na 2 °C dosáhnout; 

5. bere na vědomí, že Evropská rada uznala, že je nezbytné přistoupit v období do roku 2050 
k dalšímu snižování, a to v rozmezí 80–95 % oproti stavu v roce 1990; upozorňuje, že na 
základě lineární trajektorie vývoje mezi lety 2009 a 2050 by cílem pro rok 2020 mělo být 
rozmezí 34–38 % oproti stavu v roce 1990; 

6. znovu opakuje, že kumulativní emise mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo dosáhnout 30% snížení v roce 2020, 55% 
snížení v roce 2030, 75% snížení v roce 2040 a 90% snížení v roce 2050, stále by ještě 
překračovala zhruba dvojnásobně podíl na globálním uhlíkovém rozpočtu slučitelném 
s omezením na 2 °C stanovený na osobu, a že odkládání snižování emisí vede 
k výraznému navýšení kumulativního podílu;

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření k boji proti změně klimatu by si vyžádalo vyšší 
náklady nezbytné k dosažení cíle v roce 2050, a to v důsledku promrhaných investic do 
fyzického kapitálu spojeného s vysokým obsahem uhlíku a pomalejšího získávání 
poznatků v oblasti nových technologií; 

8. upozorňuje, že podle analýzy Komise budou přebytečné povolenky v rámci systému ETS 
v roce 2020 odpovídat asi 2,4 miliardy převedených povolenek a nevyužitých 
mezinárodních kreditů;

9. uznává, že investice do ekologických technologií závisí hlavně na cenových signálech 
uhlíkového trhu, a usuzuje proto, že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, bude systém 
ETS plnit jen omezenou úlohu při snižování emisí a rozšiřování technologií s nízkými 
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emisemi v odvětvích, na něž se vztahuje; 

10. poznamenává, že v důsledku přebytku a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba povolenek 
moci mobilizovat zdroje pro investice v oblasti klimatu v té míře, jak se očekávalo;

Možnosti a prostředky spojené se snížením emisí o více než 20 %

11. připomíná, že z analýzy Komise vyplynulo, že přechod k závazku ke snížení emisí na 
30 %, přičemž domácí emise by se snížily o 25 %, představuje nyní oproti odhadům 
z roku 2008 zvýšení celkových nákladů na opatření klimaticko-energetického balíčku do 
roku 2020 o 11 miliard EUR; bere na vědomí, že podle odhadů Komise by se tím cena 
uhlíku v rámci systému ETS zvýšila na přibližně 30 EUR za tunu CO2, tj. na obdobnou 
úroveň, jaká se v roce 2008 odhadovala pro 20% snížení;

12. podporuje závěr, k němuž Komise došla ve své analýze, a sice že nákladově účelní sdílení 
úsilí mezi odvětvími uvnitř i vně systému ETS zůstane v případě vyššího cíle stejné, jako 
by byl v rámci klimatického balíčku;

13. souhlasí s odhady uvedenými v analýze Komise, že přechod na 30% snížení emisí při 
nákladově efektivních opatřeních, na kterých se budou podílet odvětví uvnitř i vně 
systému ETS, a při snížení domácích emisí o 25 % (zbytek by byl pokryt kompenzacemi) 
by odpovídal snížení stropu ETS o 1,4 miliardy povolenek; 

14. poznamenává, že v systému ETS by se tato změna mohla provést zrušením povolenek 
určených k dražbě; domnívá se nicméně, že přispět by měla všechna odvětví; 

15. uvědomuje si, že největší rezervy, pokud jde o možnosti přijímat nákladově efektivní 
opatření, vykazují členské státy, které v současnosti nedosahují ani průměrného hrubého 
národního produktu na obyvatele v EU, a že pro snížení emisí v odvětvích vně systému 
ETS bude pravděpodobně zapotřebí intervence státu, na jejímž základě bude usnadněno 
financování počátečních investic; zdůrazňuje, že k zahájení nákladově efektivního 
snižování emisí skleníkových plynů v EU je třeba revidovat její finanční mechanismy; 

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla přijata dostatečná opatření k využití potenciálu 
záporných nákladů na snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů; vyzývá k tomu, aby při provádění opatření na 
základě směrnice o ekodesignu byla důsledně uplatňována zásada co nejnižších nákladů 
životního cyklu a aby Komise přezkoumala metodiku s cílem zvážit, zda by nebylo 
vhodné podporovat přístup „top-runner“ (tj. standardem jsou nejlepší dostupné 
technologie a produkty); 

17. vyzývá ke stanovení specifických cílů pro sektor EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), které zajistí, že tento sektor bude trvale a 
z ekologického hlediska vyváženě přispívat ke snižování emisí, a to při důsledném 
monitorování a přesné evidenci; 

18. znovu opakuje, že cíle, které si EU stanovila v oblasti snižování emisí, musí být dosaženy 
především v rámci EU; připomíná, že využívání mezinárodních kompenzací nahrazuje 
investice do hospodářství EU a oddaluje domácí snižování emisí v EU; 
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Doprovodné zisky a dopad

19. je přesvědčen, že včasná realizace opatření má významný dlouhodobý přínos pro 
evropskou konkurenceschopnost, protože si díky tomu může EU udržet silnou pozici na 
rychle rostoucím globálním trhu ekologických technologií; 

20. domnívá se, že posun k 30% cíli v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu posílil motivaci 
k provádění inovací, která ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

21. poznamenává, že evropská ekologická odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že podle 
nedávno vypracovaných studií může stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést k vytvoření 
až 6 milionů nových pracovních míst;

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího cíle v oblasti klimatu by mělo především pozitivní 
vliv na vytváření pracovních příležitostí, a proto by měla být současně přijata opatření, 
která usnadní strukturální změny a přeškolení pracovní síly v oblastech, kde došlo 
k masovému propouštění osob pracujících ve vysokouhlíkových odvětvích, a která rovněž 
zajistí, aby odvětví zaznamenávající nový rozvoj měla adekvátní přístup k náležitě 
kvalifikované pracovní síle;

23. zdůrazňuje, že podle odhadů Komise by výše doprovodných zisků souvisejících se 
zlepšením kvality ovzduší měla v roce 2020 dosahovat 6,3–22 miliard EUR ročně, a to 
bez započtení doprovodných zisků souvisejících se snížením nákladů na léčbu nemocí; 
poznamenává, že podle další analýzy by posun k 30% cíli znamenal nárůst doprovodných 
zisků v oblasti zdraví a boje proti znečištění ovzduší v rozmezí 6,3–35,8 miliardy EUR, 
přičemž této horní hranice by se dosáhlo v případě domácích opatření na snížení emisí; 

24. poznamenává, že z analýzy Komise vyplývá, že dosažením 30% cíle v roce 2020 se sníží 
dovoz ropy a zemního plynu přibližně o 40 miliard EUR, vycházíme-li z předpokladu, že 
v roce 2020 bude cena za barel 88 USD; domnívá se, že tento odhad ceny ropy je spíše 
velmi střízlivý, neboť Mezinárodní energetická agentura v roce 2010 předpovídala pro rok 
2020 cenu 108 USD za barel, což by předpokládané zisky v souvislosti se sníženým 
dovozem energií zvýšilo o více než 20 %; 

25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze snižování emisí se vytváří pouze tehdy, je-li snížení 
emisí dosaženo v rámci EU a klade-li se zvláštní důraz na investice do zvyšování 
energetické účinnosti;

26. dochází k závěru, že stanovení 30% cíle přinese evropským občanům větší zisky než 
náklady a že největšího celkového zisku se dosáhne v případě, že cílů v oblasti snižování 
emisí bude dosaženo v rámci členských států EU;

Vyhodnocení rizika úniku uhlíku

27. poznamenává, že energeticky náročná odvětví pravděpodobně budou mít na konci druhé 
etapy ETS v roce 2012 výrazně větší množství nevyužitých povolenek, které budou moci 
přesunout do třetí etapy probíhající v letech 2013–2020, díky čemuž získají daleko lepší 
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postavení v rámci mezinárodní hospodářské soutěže, než tomu bylo v roce 2008; 

28. poznamenává, že zařízením zodpovědným za velkou většinu emisí z neenergetických 
odvětví, na něž se vztahuje systém ETS, byly na celé období až do roku 2020 bezplatně 
přiděleny povolenky podle měřítek pro jednotlivé produkty stanovených na základě 
vysokých úrovní produkce z období před recesí; 

29. je i nadále znepokojen v souvislosti s tím, jak velký potenciál neočekávaných zisků 
snižuje ochotu veřejnosti přijmout politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje na 
nedostatek důkazů o jakémkoli přemísťování; 

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze uvádí, že opatření k úpravě daní na hranicích nebo 
začlenění dovozu do systému ETS by bylo třeba spojit s dražbou všech povolenek v rámci 
dotčených odvětví; domnívá se, že takový systém by bylo možné zavést zejména 
u některých standardizovaných komodit, jako je např. ocel nebo cement, a u elektrické 
energie;

31. přiklání se k tomu, aby se přistoupilo k cílenějším opatřením, pokud jde o jakékoli 
využívání kompenzací, a aby se omezilo používání kreditů CDM získaných z energeticky 
náročných odvětví ve třetích zemích, s výjimkou nejméně rozvinutých zemí, a to nejprve 
prostřednictvím opatření, jako je zavedení násobícího faktoru, přičemž by se například za 
tunu CO2 v systému ETS požadovaly dva kredity CDM; 

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

Úvod
Hrozba, kterou pro lidstvo představuje změna klimatu, nijak neustupuje a oteplení o 2 °C má 
závažnější dopad, než se původně předpokládalo. Ačkoli nelze extrémní výkyvy počasí 
spojovat jednoznačně s globálním oteplováním, je velmi pravděpodobné, že v důsledku 
změny klimatu k nim dochází častěji a jsou mnohem intenzivnější.  

Skutečnost, že mezinárodní společenství nebylo s to dospět v Kodani ke komplexní závazné 
mezinárodní smlouvě v oblasti klimatu, ještě neznamená, že země nepřijímají žádná opatření. 
Výsledky ze setkání v Cancúnu dokládají, že země přijímají opatření a jednání, která vedou, 
nabírají znovu na obrátkách. Evropa nyní produkuje o 17,3 % méně emisí uhlíku než v roce 
19901. Podle očekávání Evropské agentury pro životní prostředí se emise ustálí na úrovni 
nižší, než byla úroveň v roce 2008, a to i v případě hospodářské obnovy a absence dalších 
opatření2. 

Evropské země musí přijmout důležitá rozhodnutí, aby si do budoucna zajistily prosperitu 
a bezpečnost. Stanoví-li si v oblasti snižování domácích emisí skleníkových plynů cíl, který je 
v souladu s cíli EU v oblasti klimatu, mohou ho spojit se zdravější ekonomikou, zvyšováním 
počtu „zelených pracovních míst“ a s inovací.

Účinnost evropského systému ETS
Pokud v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) nedojde k výraznému snížení 
mezních hodnot, hrozí, že tento systém nebude podněcovat k investicím do ekologických 
technologií a inovací. Z analýzy Komise3 vyplývá, že v případě 20% cíle v oblasti klimatu 
budou přebytečné povolenky v rámci systému ETS v roce 2020 odpovídat asi 2,4 miliardy 
převedených povolenek a nevyužitých mezinárodních kreditů. Tento přebytek povede 
k neefektivním cenovým signálům a výrazně rovněž sníží příjmy z aukcí, které by se daly 
využít k podpoře technologií v oblasti klimatu a investic do energetických úspor, a tedy i 
k vytvoření milionů dalších pracovních příležitostí.

Zpravodajův návrh
Vzhledem k výše uvedenému zpravodaj vyzývá Komisi, aby co nejdříve, nejpozději však do 
konce roku 2011, předložila návrh na stanovení ambicióznějšího cíle spočívajícího v dosažení 
30% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. 

Navržená opatření jsou podle zpravodaje spíše mírná. Zpravodaj se domnívá, že z hlediska 
vědeckých poznatků i s ohledem na cíl, který je uznáván i v rámci UNFCCC a který spočívá 
v omezení změna klimatu na 2 °C, či dokonce na 1,5 °C, je mnohem vhodnější posun ke 40% 
snížení emisí skleníkových plynů. Zpravodaj také upustil od požadavku, aby cíle EU v oblasti 
klimatu bylo dosaženo pouze v rámci domácích opatření, ačkoli by se tím dosáhlo většího 
přínosu pro evropské občany v podobě kvalitnějšího ovzduší a větších investic do 
hospodářství EU.
                                               
1 EEA, říjen 2010.
2 KOM(2010)569 v konečném znění, Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu, s. 5.
3 SEK(2010) 650, s. 34.
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