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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050
(2011/2095(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ (KOM(2011)0112) a na doprovodné pracovní 
dokumenty (SEK(2011)0288) a (SEK(2011)0289),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „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 článek 48 jednacího řádu,

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

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Evropská rada oznámily, že budou usilovat 
o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 80–95 %;

B. vzhledem k tomu, že má-li být vytvořen základ a rámec pro nezbytné legislativní akty 
a další opatření, musí Evropská unie přijmout konkrétní cíle v oblasti snížení emisí;

C. vzhledem k tomu, že průmyslové podniky musí být řádně informovány ohledně Evropské 
strategie na snížení emisí CO2, aby byly schopny učinit dlouhodobé investice;

1. uznává výhody, které pro členské státy plynou z rozvoje nízkouhlíkového hospodářství; 
přijímá proto přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
předložený Komisí společně s jeho harmonogramem, konkrétními mezníky stanovenými 
pro snížení emisí na úrovni 40 %, 60 % a 80 % pro léta 2030, 2040 a 2050 a rozmezí 
u konkrétních mezníků pro jednotlivá odvětví, jakožto základ pro vypracování návrhu 
legislativních a dalších iniciativ v oblasti hospodářství a klimatu;

2. vyzývá Komisi, aby v nadcházejících dvou letech předložila opatření nezbytná pro 
dosažení cílů pro rok 2030, přičemž specificky zohlední kapacitu a potenciál jednotlivých 
států a pokrok, jehož bylo v oblasti klimatu dosaženo na mezinárodní úrovni;

Mezinárodní rozměr

3. bere na vědomí, že celosvětový rozvoj a uplatňování nízkouhlíkových technologií jde čím 
dál tím rychlejším tempem a že konkurenceschopnost Evropy bude do budoucna záviset 
na tom, zda navýší své úrovně investic, které jsou v poměru k HDP v současnosti výrazně 
pod mírou investic zemí jako je Čína;
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Systém EU pro obchodování s emisemi 

4. uznává, že systém EU pro obchodování s emisemi (EU Emissions Trading System, dále 
jen „ETS“) je hlavním nástrojem umožňujícím snížit emise v průmyslu a podpořit 
investice do nízkouhlíkových technologií, avšak konstatuje také, že cena CO2 je mnohem 
nižší, než bylo původně plánováno a nevytváří nezbytnou pobídku pro investování;

5. konstatuje, že obrovský přebytek povolenek, jimiž dnes společnosti disponují, společně 
s očekávaným dalším posílením energetické účinnosti znamená, že nebudou-li učiněny 
reformy, nedojde k žádnému výraznému oživení růstu cen CO2;

6. vyzývá Komisi, aby přijala opatření za účelem odstranění nedostatků systému ETS, a aby 
tak umožnila jeho fungování v souladu s původním záměrem, a to především za pomoci 
přijetí následujících kroků do roku 2012:

a) modifikace systému ETS před zahájením třetí fáze spočívající ve vyřazení určitého 
objemu povolenek tak, aby byla obnovena situace nedostatečné nabídky, což umožní, aby 
bylo dosaženo původního cíle, jímž bylo vytvářet pobídku pro investování do 
nízkouhlíkových technologií a opatření zvyšujících energetickou účinnost; následně by 
Komise měla navrhnout legislativní akt umožňující, aby byly tyto povolenky eliminovány;

b) do konce roku 2013 navržení právních předpisů, které by od nejbližšího možného data 
pozměnily požadavek na lineární roční snížení o 1,74 % na hodnotu dostačující pro 
dosažení cíle pro snížení emisí CO2 pro rok 2050;

c) navržení právních předpisů stanovujících k nejbližšímu možnému datu výchozí cenu 
pro dražbu povolenek;

Přesouvání zdrojů emisí CO2

7. vyzývá Komisi, aby zveřejnila podrobnosti o skutečném příspěvku EU ke snižování 
celosvětových emisí CO2 od roku 1990, přičemž zohlední její spotřebu produktů, jež jsou 
v současnosti vyráběny ve třetích zemích;

8. vyzývá Komisi, aby vypracovala analýzu těch odvětví, v nichž bezplatné přidělování 
povolenek nezabránilo přesouvání zdrojů emisí, a doporučuje, aby Komise předložila 
návrhy na opatření v oblasti přeshraničního obchodu, která budou po dovozcích produktů 
v dotčených sektorech požadovat, aby si zakoupili povolenky v počtu odpovídajícímu 
množství povolenek, které by bylo nezbytné, pokud by byly tyto produkty vyrobeny v EU;

Energetická účinnost

9. vyzývá k urychlení práce na směrnici o ekodesignu (2009/125/ES), k tomu, aby byla 
prováděcí opatření stanovena na úrovni nejvýkonnějších podniků a aby byly stanoveny 
minimální požadavky také pro jiné než elektrické výrobky;

Obnovitelné energie

10. vyzývá Komisi, aby podpořila udržitelnou produkci biomasy; zdůrazňuje, že dodržení cíle 
EU v oblasti využívání biopaliv nesmí vést k vzniku nepřiměřeného množství emisí 
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skleníkových plynů;

Výzkum

11. vyzývá Komisi, aby zaručila, že program Horizont 2020 bude upřednostňovat potřebu 
rozvinout nové nízkouhlíkové technologie, které by posílily konkurenceschopnost EU;

Zachycování a ukládání uhlíku

12. uznává, že má-li být dosaženo cílů týkajících se omezení emisí CO2 s co nejnižšími 
náklady, je důležité uplatňovat technologie zachycování a skladování CO2 (dále jen 
„CCS“), a uznává, že procedurální zpoždění, nedostatek finančních prostředků 
a nedostatečné odhodlání některých členských států pravděpodobně znemožní dosažení 
cíle Evropské rady, jímž je, aby v roce 2015 probíhalo 12 demonstračních projektů CCS; 
vyzývá Komisi, aby zveřejnila akční plán o CCS;

Cestovní mapy v členských státech a v jednotlivých odvětvích

13. vítá vypracování nízkouhlíkových strategií ze strany některých členských států EU, avšak 
současně vyzývá všechny zbývající státy, aby tyto plány vypracovaly nejpozději do 
července 2013; zdůrazňuje, že pokud do konce roku 2012 nepřijmou všechny členské 
státy tento závazek, měla by Komise předložit legislativní návrhy ukládající jejich 
vypracování;

14. vyzývá příslušné průmyslové skupiny, aby vypracovaly cestovní mapy pro jednotlivá 
odvětví, které stanoví, jak lze nejlépe dosáhnout cílů na snížení emisí CO2, a to včetně 
potřebných úrovní investic a zdrojů financování;

Výroba energie 

15. zdůrazňuje, že je třeba zabránit riziku rozsáhlé patové situace způsobené překážkami pro 
využití technologií pro omezení emisí CO2 (tzv. carbon lock-in); vyzývá Komisi, aby do 
konce roku 2013 navrhla právní předpisy, které budou jednoznačným dlouhodobým 
signálem pro investory, neboť zakážou, aby od roku 2015 nové zdroje výroby elektřiny, 
které způsobují emise přesahující 100g CO2/kWh, nedisponovaly povolením k provozu na 
více než deset let, nebude-li se jednat o elektrárnu určenou výhradně k dočasnému 
dorovnání výpadků elektřiny, jejíž doba provozu by za každý rok nepřekročila 10 % času;

Průmysl

16. zdůrazňuje, že podpora „zelené ekonomiky“ ze strany EU by měla uznávat význam 
investic vynaložených stávajícími průmyslovými odvětvími za účelem dosažení 
významného snížení využívání zdrojů a emisí CO2;

Doprava

17. vítá pokrok, který překročil očekávání, jehož od roku 2007 dosáhli výrobci automobilů při 
snižování emisí CO2 způsobených osobními automobily, a zdůrazňuje, že je důležité dále 
urychlit zvyšování účinnosti paliv; je přesvědčen, že při přípravě nadcházejícího 
přezkumu by Komise měla navrhnout způsob, jak zaručit, aby průměrné emise CO2
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nových automobilů splnily přijatý cíl pro rok 2020, tj. 95 g/km, a nepřekročily cíl pro rok 
2025, tedy 70 kg/km;

Zemědělství

18. vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní opatření s cílem snížit emise skleníkových plynů 
a podpořit posilování efektivity při využívání zemědělské půdy;

Financování

19. podporuje návrhy předložené Komisí s ohledem na to, aby víceletý finanční rámec 2014–
2020 (dále jen „MFF“) vyčleňoval finanční zdroje určené k posílení investic 
a podporování rozvoje a uplatňování nízkouhlíkových technologií; souhlasí se záměrem 
systematicky zohledňovat financování spojené s otázkou klimatu ve 20 % celkových 
prostředků MFF a zdůrazňuje, že je třeba, aby byla tato skutečnost řádně monitorována;

Dodatečná opatření

20. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 předložila ctižádostivé návrhy na snížení emisí 
metanu a fluorovaných plynů;

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

Má-li Evropa zabezpečit budoucnost svého průmyslu, je třeba velmi výrazně posílit investice. 
Obzvláště energetika vyžaduje nejvyšší možnou úroveň jednoznačnosti a jistoty, neboť musí 
přijmout rozhodnutí o elektrárnách, které budou v provozu ještě za 30–40 let. Přijetí Plánu 
přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 Evropské komise 
jakožto základu pro politická rozhodnutí napomůže dosažení tohoto cíle. Vytvoří se tak rámec 
pro nové legislativní akty a další opatření, jež budou spoluurčovat povahu investic.

Aby byly požadavky tohoto plánu splněny, bude nezbytné zaručit, že systém ETS vyšle 
investorům původně zamýšlené signály. Mechanismus utváření cen v rámci ETS měl vybízet 
průmysl k investicím, které jsou nezbytné k zajištění snížení emisí CO2 s nejnižšími možnými 
náklady. V současnosti však existuje nadbytek povolenek, což jejich cenu snížilo do té míry, 
že ke změně povahy investic vedou jen velmi omezeně, či dokonce vůbec. Nebudou-li přijaty 
kroky s cílem upravit tento mechanismus, je nepravděpodobné, že ceny opět dosáhnout 
úrovně, která byla očekávána při přijímání předpisu. Musíme tudíž systém ETS „opravit“. 
Máme-li bojovat s globálním oteplováním, musí se emise CO2 snížit celosvětově. Nejnovější 
úrovně ukazatelů nevzbuzují optimismus: emise se totiž v průběhu roku 2010 zvýšily o 6 
procent. CO2 se v atmosféře akumuluje stále rychleji. Nedávné hodnocení vědců, kteří 
vyjádřili pochybnosti o prokazatelnosti globálního oteplování, uvedlo, že teploty skutečně 
rostou tempem velmi blízkým tempu odhadovanému Mezivládním panelem OSN pro změnu 
klimatu. Členské státy EU byly mezi prvními státy na světě, které se industrializovaly 
a rozsáhle navýšily využívání fosilních paliv. Dnes neseme odpovědnost za to, abychom 
zaujali vedoucí postavení tím ,že omezíme své emise CO2.
Někteří se obávají, že přijetí tohoto plánu společně s harmonogramem jeho provádění a 
s mezníky, jež navrhuje, bude na překážku konkurenceschopnosti Evropy a přitom bude mít 
jen malý přínos. EU v současnosti způsobuje jen 11 % celosvětových emisí CO2 a naše kroky 
samy o sobě proces oteplování neomezí. Zpravodaj se však domnívá, že investice do rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství nejen neomezí konkurenceschopnost Evropy, ale naopak ji 
posílí. Zpravodaj tyto investice naopak požaduje za prostředek naší vlastní ochrany. Často se 
upozorňuje na skutečnost, že Čína dodnes ze 70 % závisí na uhlí jakožto zdroji pro výrobu 
elektřiny, avšak tato země je také tím, kdo na světě nejrychleji rozvíjí jak obnovitelné zdroje 
energie, tak atomovou energii. Její stávající pětiletý plán upřednostňuje nízkouhlíkové 
„zelené“ investice v rozsahu, který Evropské plány dalece překračuje. Je naléhavě třeba 
podpořit technologie, které budou vítězné, a investovat do procesů, jež mnohem účinněji 
využívají energii a zdroje. 
Přesvědčivým příkladem svědčícím ve prospěch stanovení ctižádostivých cílů je rychlý 
úspěch, jehož bylo v nedávných letech dosaženo při snižování emisí CO2 způsobovaných 
novými osobními automobily. Zvýšení účinnosti paliva u těchto automobilů řidičům 
napomáhá kompenzovat důsledky vzrůstajících cen paliva, a průměrná cena nových 
automobilů v reálných hodnotách klesla, navzdory opačným tvrzením uváděným při přijímání 
příslušných právních předpisů EU. Kromě toho je také třeba zvážit investice učiněné 
společnostmi jako je Rolls Royce do rozvoje letadlových motorů, které účinněji využívají 
palivo. Naší ambicí pro Evropu zajisté musí být posilování špičkového průmyslu, který je 
současně vysoce technologicky vyspělý a zaměstnává vysoce kvalifikovanou pracovní sílu 
a který vyrábí produkty, jež potřebujeme, metodami vyžadujícími méně zdrojů a vydávajícími 
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méně emisí CO2 při výrobě. Usilujeme tedy o zavedení skutečné „zelené ekonomiky“.
Některá energeticky náročná průmyslová odvětví vyjádřila obavy ohledně rizika tzv. „úniku 
uhlíku“, tedy přesunu podniků mimo Evropu s cílem vyhnout se vyšším nákladům 
vyplývajícím z opatření na snížení emisí. Takový vývoj by jistě nebyl pro evropské 
hospodářství přínosným a nijak by nenapomáhal snížení celosvětových emisí skleníkových 
plynů. Lze-li prokázat takovéto případy, měla by být přijata opatření s cílem ochránit dotčená 
průmyslová odvětví nebo jim kompenzovat ztrátu. Dostupné údaje však spíše naznačují, že 
tato hrozba se značně přehání. Měli bychom být opatrní vůči lobbistům tohoto průmyslu, kteří 
se pokoušejí podložit žádosti o pomoc důvody, které nemusí být pravdivé.
V Evropě musí vzniknout přesvědčení o naléhavosti problému, neboť v opačném případě 
riskujeme, že prohrajeme závod o zachování konkurenceschopnosti našeho hospodářství. 
Rozhodování se příliš často stalo tak pomalým, že téměř zkostnatělo. Je třeba méně mluvit 
a více jednat. Jeden příklad nám tento problém ozřejmí. V březnu 2007 přijala Evropská rada 
rozhodnutí, podle nějž by mělo být do roku 2015 zprovozněno až 12 demonstračních projektů 
zachycování a ukládání uhlíku. O pět let později, v okamžiku, kdy tuto zprávu předkládáme 
Parlamentu, jsme dosud neurčili umístění ani jednoho z těchto demonstračních závodů, které 
hodláme finančně podporovat, a už vůbec nebylo zahájeno žádné výběrové řízení. Srovnání 
tohoto vývoje s úspěchy v oblasti transformace, jichž dosáhla Čína ve srovnatelném pětiletém 
období, neukazuje Evropu v dobrém světle. 
Je zásadní učinit rozhodné kroky, nemá-li EU zůstat pozadu. Přijetí plánu a stanovení 
ctižádostivých cílů pro rozvoj nízkouhlíkového hospodářství nabízejí příležitost podnítit 
pokrok.

Poznámky
Obsah tohoto návrhu zprávy spoluurčovala omezení, jež Parlament na délku zpráv uplatňuje. 
Zpravodaj hodlá doplnit své návrhy obsažené v této zprávě prostřednictvím četných 
pozměňovacích návrhů. 

Zpravodaj uvítal četné připomínky kolegů v Evropském parlamentu, zástupců různých 
organizací, včetně Amcham, Business Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement Industries, 
CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, European Association of Aluminium 
(Evropské sdružení odvětví hliníku), Hospodářský a sociální výbor, Europia, EWEA, First 
Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales Corporate 
Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E a WWF; zástupců francouzské, nizozemské, 
dánské a britské vlády a profesorů Michaela Grubba, Michely Beltracchiové, Poppy 
Kalesiové a Nicka Campbella. Rád by dále poděkoval zejména Sarah Deblockové, Rogeru 
Chadwickovi a Edwinovi Koekkoekovi za jejich rady. 
Zpravodaj sám nese plnou zodpovědnost za návrhy, které se rozhodl začlenit do svého návrhu 
zprávy.


