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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že pokud budou jednotlivé země jen opatrně provádět své závazky 
vyplývající z Kodaňské dohody, podle předpokladů Mezinárodní energetické agentury se 
do roku 2035 pravděpodobně celosvětově zvýší množství uhlíkových emisí o 21 % oproti 
úrovni z roku 2008, což by znemožnilo zamezit globálnímu oteplování o více než 2°C; 
vzhledem k tomu, že tento předpokládaný nárůst emisí ve světě je téměř výhradně 
připisován zemím, které nejsou členy organizace OECD1,

B. vzhledem k tomu, že podle údajů Mezinárodní energetické agentury odpovídá EU za 
pouhých 13 % celosvětových emisí CO2,

C. vzhledem k tomu, že podle směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) by 
tento systém měl podporovat snižování emisí skleníkových plynů nákladově
a hospodářsky účinným způsobem,

Analýza 20% cíle k dnešku

Hlediska průmyslové politiky

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k významnému snížení průmyslové výroby, 
zpomalení hospodářského růstu a vyšší nezaměstnanosti, ale zároveň i ke snížení emisí
a spotřeby energie; domnívá se, že toto snížení emisí by nemělo být vykládáno jako 
známka toho, že EU je na dobré cestě ke splnění svých celkových cílů snižování emisí; 
uznává však, že i když mají zařízení prospěch z přebytku povolenek, mohla hospodářská 
krize narušit schopnost průmyslu investovat do dalšího snižování emisí;

2. zdůrazňuje, že Čína drží světové prvenství v zavádění větrných parků, že čínští a indičtí 
výrobci větrných turbín patří mezi deset předních světových výrobců a že Čína a Tchaj-
wan v současnosti vyrábějí většinu fotovoltaických panelů prodávaných na světových 
trzích; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření na podporu ekologicky 
účinného vývoje a výroby těchto technologií v EU a dalších inovativních technologií 
potřebných k dosažení ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů; 

3. konstatuje, že podle informací, které poskytla různá průmyslová odvětví, existují jasné 
ukazatele, podle nichž stávající opatření v oblasti politiky EU zaměřené na změnu 
klimatu, jako je systém EU pro obchodování s emisemi (ETS), vedou již nyní
k přemísťování výroby, a obává se, že zvýšení ceny uhlíku by tento trend ještě 
prohloubilo;

Hlediska energetické politiky

                                               
1 Zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) ze dne 9. listopadu 2010 nazvaná World Energy Outlook 
2010.
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4. souhlasí s předpokladem Komise a Mezinárodní energetické agentury, že jakýkoli odklad 
investic do snižování emisí a příslušných technologií v oblasti energie by vedl k vyšším 
nákladům v pozdější fázi; domnívá se, že má-li EU splnit své dlouhodobé cíle snížení
o 80–95 % do roku 2050, které opětovně potvrdila Evropská rada dne 4. února 2011, 
bude muset urychlit své snahy; vítá proto záměr Komise navrhnout hlavní směry, které 
umožní dosáhnout dlouhodobých cílů co nejúčinnějším a nejúčelnějším způsobem
s ohledem na náklady;

5. je hluboce znepokojen skutečností, že EU v důsledku nedostatečného nasazení, 
nedostatečných ambicí a investic ze strany členských států a EU samotné nesměřuje ke 
splnění stanoveného cíle, kterým je snížení spotřeby energie o 20 % oproti původním 
odhadům pro rok 2020; plně podporuje závěry, které vyplývají z nedávných sdělení 
Komise nazvaných Plán energetické účinnosti 2011 a Plán pro nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050, že politiky v oblasti energetické účinnosti jsou klíčové pro 
další snižování emisí uhlíku; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že na opatření 
na zlepšení energetické účinnosti, zejména co se týká budov, systémů vytápění ve 
městech a dopravy, bude v rámci budoucího víceletého finančního rámce vyčleněno více 
financí; odsuzuje skutečnost, že při jednání Evropské rady o prioritách v oblasti 
energetiky dne 4. února 2011 nebyl kladen větší důraz na energetickou účinnost;

6. připomíná skutečnost, že stávající cíl 20% snížení emisí je založen na skladbě 
energetických zdrojů, která v některých členských státech zahrnuje i jadernou energii; 
vítá rozhodnutí Komise provést u jaderných elektráren v EU zátěžové testy s cílem 
umožnit přijetí potřebných opatření na zajištění jejich bezpečnosti; je přesvědčen, že 
rozhodnutí některých členských států uzavřít některé stávající jaderné reaktory a zvýšené 
investice do stavby nových jaderných elektráren by mohly v některých členských státech 
vést k přezkoumání vnitrostátních opatření přijatých s ohledem na dosažení stávajícího 
cíle 20% snížení emisí;

7. vítá skutečnost, že podle nedávno předložených vnitrostátních akčních plánů pro 
obnovitelnou energii by EU mohla splnit vyšší než stanovené cíle v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie do roku 2020, pokud bude plně provádět akční plány a zlepší nástroje 
financování; vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala jejich provádění a pracovala na 
vytvoření stabilního prostředí pro investice v období do roku 2020 a po něm, aby dosáhla 
lepšího začlenění obnovitelných zdrojů energie na trh; vyzývá Komisi, aby přezkoumala
a případně zvýšila právně závazný cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie po roce 
2020;

8. vyzývá EU, aby vyvinula větší úsilí s cílem zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie
v odvětví výroby elektřiny a aby vytvořila podmínky pro vznik inteligentních sítí,
a zajistila tak stále decentralizovanější výrobu energie; zdůrazňuje, že pokud se má 
dosáhnout tohoto cíle, je třeba zvýšit investice do projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

9. konstatuje, že v důsledku četných tržních a regulačních překážek zůstává stále řada 
příležitostí k úspoře energie v EU nevyužita; požaduje, aby byly stanoveny cíle pro 
využívání obnovitelných energií, aby byly přijaty výrobní normy pro energeticky účinné 
výrobky a vozidla a aby se podpořilo ekologicky odpovědné zadávání veřejných zakázek;
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10. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají inteligentní sítě a inteligentní měřící přístroje při 
začleňování elektrické energie z různých zdrojů včetně obnovitelných zdrojů; vítá práci, 
kterou odvedla pracovní skupina pro oblast inteligentních měření, a normalizační pověření 
č. 441 udělené CEN, CENELEC a ETSI dne 12. března 2009 k vývoji otevřené 
architektury pro nástroje na měření energií, a žádá Komisi, aby co nejdříve předložila 
několik doporučení k jeho plnému využití, přičemž by měla věnovat zvláštní pozornost 
vypracování norem a potenciálu inteligentních měřicích přístrojů z hlediska úspory 
energie; opakovaně vyzývá ke stanovení politického cíle, aby do roku 2015 bylo 50 % 
evropských domácností vybaveno inteligentními měřiči1;

11. zdůrazňuje, že informační a komunikační technologie by mohly zlepšit silniční dopravu
a učinit více pro to, aby se v Evropě používaly bezpečnější, inteligentnější a ekologicky 
méně škodlivé automobily; zdůrazňuje úlohu digitální agendy, která by měla přiznat 
prioritu ekologickému potenciálu inteligentních automobilů a inteligentních silnic, stejně 
jako pilotním projektům výzkumu a vývoje zařízení V2V a V2R;

12. upozorňuje, že v souladu se závěry Evropské rady ze dne 4. února 2011 by měly být 
technické normy pro inteligentní sítě přijaty nejpozději do konce roku 2012;

13. zdůrazňuje naléhavou potřebu přizpůsobit politiku v oblasti standardizace informačních
a komunikačních technologií vývoji na trhu, které vyžadují interoperabilitu, což přispěje
k urychlení práce na technických normách pro elektrické automobily, inteligentní sítě
a inteligentní měřicí přístroje, a to tak, aby byla dokončena do roku 2012;

14. konstatuje, že urychlení schvalovacích postupů pro projekty a nalézání nových způsobů 
financování v oblasti infrastruktur, které budou především inovativní a účinné z hlediska 
energie, je základním předpokladem, má-li se dosáhnout evropských energetických cílů
a cílů v oblasti změny klimatu podle stanoveného harmonogramu; zdůrazňuje, že nové 
projekty v oblasti energetických infrastruktur musí být v souladu s dlouhodobými 
politikami EU v oblasti energetiky a klimatu;

15. vítá dohodu o použití nevyužitých prostředků evropského programu pro hospodářskou 
obnovu (energetické projekty) k vytvoření specializovaného finančního nástroje na 
podporu iniciativ v oblasti udržitelných zdrojů energie na místní a regionální úrovni; 
vyzývá k důkladnému sledování tohoto nástroje s cílem zhodnotit, zda může takové 
financování být vzorem pro budoucí nástroje financování investic do udržitelných
a nízkouhlíkových technologií;

Hlediska výzkumu a inovace

16. upozorňuje, že politický cíl vynaložit v rámci strategie EU 2020 3 % HDP na výzkum 
vychází z předpokladu, že se o výdaje na investice podělí soukromý (2 %) a veřejný (1 %) 
sektor; konstatuje, že stále existují konkrétní problémy, pokud jde o plnění 3% cíle, 
zejména v oblasti soukromých výdajů na výzkum; upozorňuje, že nedostatečný závazek
v oblasti financování výzkumu brání rozvoji energeticky vysoce účinných technologií 
šetrných ke klimatu;

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o nové digitální agendě pro Evropu: 2015.eu 
(2009/2225(INI)).
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17. odsuzuje skutečnost, že dotováním cen energie a neuplatňováním žádných omezení či 
kvót na emise CO2 dosahují některé země mimo EU komparativních konkurenčních 
výhod; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že tyto země neomezují emise CO2 a jsou tudíž 
levnější, mohou být tyto země méně ochotné připojit se k mnohostranné celosvětové 
dohodě o boji proti globálnímu oteplování;

Možnosti a nástroje pro překročení cíle 20% snížení emisí

18. vyzývá k uplatňování obecné zásady, že by EU měla usilovat snížení emisí CO2 co 
nejúčinnějším způsobem z hlediska nákladů, přičemž by měla podporovat včasné 
zavádění slibných inovativních technologií a investic v souladu s dlouhodobým cílem EU
v oblasti klimatu; domnívá se, že při uplatňování této obecné zásady je třeba dodržet 
zásadu subsidiarity;

Opatření v oblasti energetiky

19. žádá, aby energetická účinnost byla prioritou v rámci budoucích politických opatření 
zaměřených klima; bere na vědomí plán Komise do roku 2050, který odhaduje, že pokud 
by EU náležitě uplatňovala své současné politiky a dosáhla především svého cíle v oblasti 
energetické účinnosti, tedy omezení spotřeby o 20 % do roku 2020, umožnilo by se tak 
snížení emisí do roku 2020 o 25 % i více v jejím rámci; domnívá se, že podle hodnocení 
dopadu, které vypracovala Komise, by tato úroveň snížení by stále vedla k tomu, aby 
dlouhodobého cíle snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990 o 80–
95 % bylo dosaženo nákladově účinným způsobem, a že přístup stanovující nižší cíle by 
vedl ke značně vyšším celkovým nákladům po celé období;

20. vyzývá Komisi, aby přijala účinný právní rámec, kterým zajistí, aby členské státy plně 
prováděly své závazky v oblasti cílů energetických úspor do roku 2020, a to tak, že buď 
zavede požadavek, aby vnitrostátní akční plány pro energetickou účinnost musela schválit 
Komise, nebo přijme další opatření; vyzývá Komisi, aby usnadnila a monitorovala 
zavádění vnitrostátních akčních plánů a aby zvážila zahájení postupu pro porušení 
předpisů vůči členským státům v případě nedodržení jejich závazku; v této souvislosti 
připomíná své usnesení ze dne 15. prosince 2010 k revizi akčního plánu pro energetickou 
účinnost1;

21. domnívá se, že odvětvové přístupy mohou ve spojení s omezeními v rámci celých 
hospodářství průmyslově vyspělých zemí přispět ke skloubení opatření na ochranu 
klimatu s konkurenceschopností a hospodářským růstem; zdůrazňuje význam přijetí 
celostního horizontálního odvětvového přístupu k emisím z průmyslu jakožto přidané 
hodnoty v rámci mezinárodních jednání a evropských cílů v oblasti snížení emisí CO2;

22. zdůrazňuje, že energetické úspory dosažené prostřednictvím energetické účinnosti 
nabízejí z hlediska nákladů nejefektivnější prostředek, jak zajistit další snižování emisí 
CO2; upozorňuje na nevyužitý potenciál v oblasti energetické náročnosti budov v průběhu 
jejich životního cyklu, zejména již existujících budov, a v odvětví dopravy (včetně 
letecké dopravy), v oblasti veřejných zakázek, výroby energeticky náročných výrobků
a výroby, přeměny a přenosu energie, včetně ústředního vytápění a chlazení; opakuje, že 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0485.
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je zásadní přijmout v těchto oblastech konkrétní opatření, a poukazuje na odpovídající 
návrhy začleněné do zpráv paní Kolarské-Bobińské a pana Bendtsena; naléhavě vyzývá
k tomu, aby opatření zaměřená na energetické úspory byla v první řadě prováděna na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a aby pro projekty EU byla vytvořena 
komunikační strategie tak, aby podniky i spotřebitelé byli plně informováni; upozorňuje 
na značný potenciál zavedení režimu povinných energetických úspor pro energetický 
průmysl v souladu s plánem Komise v oblasti energetické účinnosti, který již má
v některých členských státech kladný dopad;

23. upozorňuje na to, že malé a střední podniky skýtají velký potenciál úsporného 
hospodaření s energií, neboť pouze 24 % z nich je dnes aktivně zapojeno do snižování 
dopadu své činnosti na životní prostředí; zdůrazňuje skutečnost, že zatímco každý malý
a střední podnik využívá služby alespoň jednoho finančního poradce, nemívají tyto 
podniky poradce v oblasti energetických úspor a energetické účinnosti, takže budou 
potřebovat rovněž pomoc odborníků v oblasti životního prostředí a energetiky;

24. připomíná, že podle údajů Komise stále nebylo vyčerpáno téměř 8 miliard EUR z fondů 
EU pro účely podpory energetické účinnosti; vítá proto záměr Komise usnadnit
a propagovat využívání strukturálních fondů v rámci projektů na renovaci budov
s ohledem na jejich energetickou účinnost; očekává konkrétní iniciativy včetně iniciativ
v oblasti poskytování finančních prostředků;

25. zdůrazňuje, že zpřísnění cílů EU v oblasti ochrany klimatu by vyžadovalo zásadní 
zvýšení úsilí a investic do rozvoje a rychlého zavádění udržitelných a nízkouhlíkových 
technologií, inteligentních sítí a výzkumu v oblasti energetiky; považuje za nezbytné, aby 
bylo zajištěno dostatečné financování Strategického plánu pro energetické technologie
i po roce 2013; zdůrazňuje, že energetická strategie, která má ambice splnit cíle v oblasti 
ochrany klimatu překračující 20 %, musí být založená na všech energetických 
technologiích šetrných ke klimatu;

26. konstatuje, že Komise zjistila, že je potřeba investovat 1 trilion EUR do kapacity výroby 
elektřiny a modernizace energetické, dopravní a rozvodné infrastruktury EU do roku 
2020, což by mělo být financováno zejména ze sazeb cen energie; žádá, aby tyto 
investice byly provedeny s cílem dokončit propojení vnitřního trhu s energií, který zaručí 
dodávky energie, zlepší začlenění energií z obnovitelných zdrojů do evropského 
energetického systému, přičemž zohlední specifika energetické skladby každé země, 
zvýší energetickou účinnost a umožní spotřebitelům profitovat z nových technologií; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit elektrická propojovací vedení mezi členskými státy, aby 
bylo možné plně využít velkých investic, které vynakládá mnoho zemí zejména v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů; 

Opatření v oblasti průmyslové politiky

27. žádá, aby systém EU pro obchodování s emisemi zajistil bezpečnost dlouhodobých 
investic a nabídl mechanismus pružného přizpůsobení v případě hospodářského poklesu 
(např. aby nedocházelo k přidělení nadměrného počtu povolenek);

28. domnívá se, že začlenění sektorových přístupů do systému EU pro obchodování
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s emisemi by zvýšilo celkovou hospodářskou účinnost ve všech zúčastněných zemích; 
zdůrazňuje, že přínos rozšíření sektorového přístupu na další odvětví a země stojí za 
zvážení;

29. uznává, že při snižování emisí uhlíku je stále více pozornosti věnováno technologiím pro 
zachycování a ukládání CO2 jakožto přechodným technologiím na cestě k dlouhodobé 
výrobě energie bez fosilních paliv, a to nejen v odvětví energetiky, přičemž konstatuje, že 
aby byly tyto investice do technologií zachycování a ukládání CO2 rentabilní, vyžadovaly 
by podstatně vyšší ceny uhlíku, než v současnosti; zdůrazňuje, že pro komplexní 
hodnocení případných projektů pro zachycování a ukládání CO2 je nezbytné přijetí ze 
strany veřejnosti; upozorňuje, že podle plánu Mezinárodní energetické agentury pro 
zachycování a ukládání CO2 bude v roce 2030 polovina projektů zaměřených na 
zachycování a ukládání CO2 realizována v odvětví průmyslové výroby; zdůrazňuje, že 
jedním z předpokladů pro zahájení stavby plynových elektráren by mělo být splnění 
stejných kritérií, jaká musejí v souladu se souborem opatření v oblasti ochrany klimatu
a energie splňovat nové uhelné elektrárny; podotýká, že zavádění těchto technologií by 
nemělo vést ke snížení konkurenceschopnosti evropského průmyslu; 

30. vyzývá Komisi, aby bezodkladně navrhla, jakým způsobem může EU nejlépe doplnit 
opatření Komise na zmírnění změny klimatu snahami zaměřenými na omezení emisí 
plynů jiných než CO2, jako jsou například hydrofluorouhlovodíky, jejichž koncentrace 
roste ze všech plynů znečišťujících atmosféru nejrychleji, a HFC-23; vyzývá Komisi, aby 
podpořila iniciativu na zařazení produkce fluorovaných uhlovodíků do Montrealského 
protokolu a aby uzavřela dvoustranné dohody se třetími zeměmi na omezení účinků 
HFC-23 s cílem snížit emise plynů jiných než CO2 a zmírnit dopady HFC-23 nákladově 
účinným způsobem, aby cena nezatížila veřejné zdroje více než stávající ceny uhlíku;

31. bere na vědomí přínos jaderné energie k omezení emisí CO2, protože uzavření jaderných 
elektráren provozovaných na území EU by vedlo k 50% zvýšení emisí; 

32. konstatuje, že pokud jde o budoucnost černého a hnědého uhlí, neměly by být technologie 
pro zachycování a ukládání CO2 považovány za jedinou možnost pro další využívání uhlí
v hospodářství EU, a rovněž konstatuje, že je třeba vyvinout a zavést i jiné nízkoemisní 
technologie pro využívání uhlí;

Opatření v oblasti výzkumu a inovací

33. zdůrazňuje, že vývoj a uplatňování průlomových technologií je klíčovým prvkem v boji 
proti změně klimatu a zároveň nabízí možnost, jak partnery EU na celém světě 
přesvědčit, že emise je možné snižovat, aniž by došlo ke ztrátě konkurenceschopnosti
a pracovních míst; domnívá se, že je nezbytné, aby Evropa šla příkladem tím, že 
podstatně navýší finanční prostředky věnované na výzkum ke klimatu šetrných
a energeticky účinných průmyslových technologií v osmém rámcovém programu pro 
výzkum a inovace, který by měl být uveden do náležitého souladu se strategickými 
energetickými technologiemi dle plánu SET; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby Evropa 
zaujala vůdčí úlohu ve výzkumu technologií na ochranu klimatu a energeticky účinných 
technologií a navázala úzkou vědeckou spolupráci v této oblasti s mezinárodními 
partnery, např. se zeměmi uskupení BRIC a Spojenými státy;
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34. upozorňuje na potenciál zemědělství, který může významně přispět k boji proti změně 
klimatu a zejména na potenciál využití zemědělského odpadu při výrobě udržitelné 
energie, což může představovat další zdroj příjmů pro zemědělce; je přesvědčen, že 
budoucí společná zemědělská politika by měla být nástrojem pomoci členským státům při 
plnění cílů v oblasti životního prostředí a změny klimatu a že by měla pomáhat 
zemědělcům využívat výhody, které skýtá ekologické pěstování plodin; je přesvědčen, že 
ekologizace musí ve společné zemědělské politice tvořit součást přímých plateb v prvním 
pilíři s cílem zabránit složitým administrativním postupům a vybízet zemědělce
k přijímání ekologických závazků, a zajistit tak jednotné zavádění ve všech členských 
státech;

35. připisuje zvláštní význam koordinování evropských mechanismů na ochranu patentů
v oblasti úspory energií a v oblasti obnovitelných zdrojů energie s cílem usnadnit přístup
k cennému duševnímu vlastnictví, které zůstává nevyužité; zdůrazňuje potřebu zavést co 
nejdříve plánovaný evropský patent v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů 
energie;

36. zdůrazňuje, že je nutné omezit emise CO2 v odvětví dopravy prostřednictvím vytvoření 
standardizovaných evropských infrastruktur pro elektrické automobily a zvýšení pobídek 
pro využívání udržitelných biopaliv druhé generace, které by tvořily alternativu
k fosilním palivům;

37. domnívá se, že sektorové přístupy a omezení v rámci celých hospodářství průmyslově 
vyspělých zemí mohou usnadnit přechod na nízkouhlíkové hospodářství a vytvořit 
podmínky pro vznik globálního trhu s uhlíkem, a stát se tak rovněž součástí 
mezinárodního rámce pro boj proti změně klimatu po roce 2012;

38. vítá záměr Komise zaměřit opatření v rámci boje proti změně klimatu na dlouhodobé 
směry a podporuje myšlenku střednědobých cílů, jako například cílů do roku 2030; je 
přesvědčen, že realistické střednědobé a dlouhodobé cíle vytvářejí jednoznačnější 
pobídky pro investory k tomu, aby investovali udržitelným způsobem, a že stanovení 
vyšších cílů ve stávajícím rámci do roku 2020 může být z hlediska investic příliš 
ambiciózní;

Vedlejší přínosy a dopady

39. konstatuje, že podle hodnocení Komise by stanovení vyšších cílů snižování emisí vedlo
k omezení dovozu ropy a zemního plynu až o 40 miliard EUR do roku 2020 při 
odhadované ceně ropy 88 USD za barel v roce 2020; vítá možnost, že by se tak závislost 
EU na dovozu energie snížila až o 56 %;

40. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení emisí v systému EU pro obchodování s emisemi sice 
slouží jako pobídka pro rozvoj nízkouhlíkových technologií, přesto by vedlo k dalšímu 
zvýšení cen elektřiny a bez ambiciózních doprovodných opatření v oblasti energetické 
účinnosti by vyústilo ve vyšší náklady na elektřinu, což by představovalo značný problém 
pro průmysl a spotřebitele v EU; domnívá se, že z nedávného průzkumu Eurobarometru 
vyplývá, že na stabilních a garantovaných cenách má značný zájem veřejnost; poukazuje 
na skutečnost, že směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi členským státům 
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umožňuje kompenzovat vyšší ceny elektrické energie průmyslovým odvětvím náročným 
na spotřebu této energie prostřednictvím státní pomoci;

41. zdůrazňuje možný růst evropské konkurenceschopnosti vyplývající z inovací a nárůstu 
investic v důsledku přechodu na udržitelné hospodářství; zdůrazňuje, že intenzivnější 
úsilí EU o zmírnění změny klimatu vytvářelo výhody pro mezinárodní konkurenty EU
v mnoha odvětvích v podobě nižších nákladů a zároveň by vedlo k vytvoření 
konkurenčních limitů pro společnosti v EU působící v oblasti technologií šetrných ke 
klimatu; domnívá se, že podpis mezinárodní dohody by pro konkurenty EU v dotyčných 
odvětvích znamenalo vzdát se výhod v podobě nižších nákladů, zatímco konkurenční 
limity EU by pravděpodobně zůstaly nedotčeny;

42. zdůrazňuje, že inovace ve prospěch zmírnění změny klimatu v Evropě jsou nezbytné pro 
zachování pevné pozice na rychle rostoucím celosvětovém trhu s nízkouhlíkovými 
technologiemi a že to EU umožní stát se konkurenceschopnější vůči hlavním subjektům 
na tomto trhu; zdůrazňuje potřebu zajistit uvedení na trh a komerční využití výsledků 
inovací v Evropě; proto zastává názor, že by měly být dostupné zvláštní finanční nástroje 
na podporu uvádění úspěšných technologií na trh EU; varuje před rizikem spojeným
s „únikem zelených pracovních míst“, protože zpoždění při vytváření udržitelného 
evropského hospodářství podporujícího začlenění by způsobilo přesměrování investic
a pracovních míst v zelených odvětvích do jiných regionů;

43. konstatuje, že navzdory dočasnému poklesu spotřeby energie v roce 2009 poroste
v budoucnu spotřeba energie díky oživení hospodářství členských států, čímž se bude 
nadále zvyšovat závislost na dovozu energie;

44. je znepokojen skutečností, že již nyní se inovace udržitelných technologií přesunuje
z Evropy do dalších částí světa, což může z Evropy učinit čistého dovozce těchto 
technologií a souvisejících koncových produktů; uvádí, že podle nedávných studií
z 50 společností, které byly označeny jako vedoucí společnosti využívající čisté 
technologie, mělo 24 společností sídlo v Asii, 22 ve Spojených státech, 3 v Evropě
a 1 v Kanadě; zdůrazňuje, že podle barometru společnosti Ernst&Young pro rok 2010 
patří Čína a USA mezi nejžádanější regiony na světě, pokud jde o rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie;

45. konstatuje, že Evropa musí investovat více prostředků do energetické účinnosti, jelikož se 
tak posílí místní hospodářství prostřednictvím podpory místních pracovních míst, která 
nemohou být přenesena do třetích zemí s nižšími výrobními náklady;

46. uznává vliv tvorby pracovních míst a konkurenceschopnosti související s přechodem na 
nízkouhlíkové hospodářství, protože EU získává celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
technologií pro obnovitelné zdroje energie a energeticky účinných výrobků a služeb;

Vyhodnocení rizika úniku uhlíku

47. zdůrazňuje, že evropská politika na zmírňování dopadu změny klimatu je účinná při 
propagaci ekologičtější přeměny skladby výrobního systému, ale domnívá se, že pokud 
však bude uplatňována jednostranně, může mít omezenou účinnost z hlediska životního 
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prostředí v důsledku úniku uhlíku1;

48. upozorňuje, že podle navrhovaných ustanovení týkajících se referenčního srovnání budou 
muset průmyslové společnosti, které nesplní stanovenou hodnotu, i nadále kupovat podíl 
emisních povolenek, což pro společnosti v EU, které mají konkurenty na celosvětové 
úrovni, představuje náklady, s nimiž se jejich světoví konkurenti nemusí potýkat; dále 
konstatuje, že díky pružné struktuře systému EU pro obchodování s emisemi budou 
společnosti moci převést nevyužité povolenky z druhé fáze do fáze třetí;

49. je přesvědčen, že referenční srovnání v rámci systému EU pro obchodování s emisemi by 
mělo rovněž zohledňovat, jaké zdroje energie jsou v jednotlivých členských státech
k dispozici a umožňovat úpravy, protože skladba zdrojů energie a zajišťování jejich 
dodávek se mění;

50. lituje skutečnosti, že dodatečný dopad na ceny elektřiny nebyl dostatečně zohledněn
v odhadech Komise týkajících se úniku uhlíku; zdůrazňuje, že 40 % elektřiny v EU 
zužitkovává průmysl, který je výrazně ovlivňován jakýmkoli navýšením ceny uhlíku,
k němuž dochází v důsledku přenesení nákladů energetického odvětví na průmysl;
zdůrazňuje však, že členské státy mohou v rámci režimu pomoci použít výnosů z aukce
k omezení tohoto dopadu;

51. zdůrazňuje, že pro průmyslová odvětví ohrožená únikem uhlíku neexistuje jednotné 
řešení a že pro volbu mezi jednotlivými dostupnými nástroji jsou důležitá základní 
kritéria, jako je povaha výrobků nebo struktura trhu (bezplatné udělování povolenek, 
státní pomoc nebo opatření na hranicích);

52. konstatuje, že předpovědi cen emisí uhlíku na trhu pro rok 2020, které předpokládá 
Komise ve svém sdělení z května 2010 na základě 30% snížení v domácnostech, se 
výrazně liší, a proto vyzývá Komisi, aby předložila nový odhad hodnocení rizika úniku 
uhlíku, který zohlední tyto možné směry vývoje;

Další příležitosti a výzvy

53. domnívá se, že by potenciální změny nákladů na pracovní sílu a energii v důsledku politik 
EU zaměřených na změnu klimatu neměly vést k sociálnímu dumpingu nebo úniku 
uhlíku, a vyzývá Komisi, aby veškerá tato rizika prověřila; z tohoto důvodu vyzývá 
rozvinuté a rozvojové země, aby vyvíjely odpovídající či srovnatelné úsilí;

54. vyzývá Komisi, aby na jedné straně podpořila opatření na splnění požadavků pracovního 
trhu v souvislosti s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství a na straně druhé aby 
přijala restrukturalizační opatření týkající se pracovníků, kteří budou moci být využiti
v nových odvětvích;

55. zastává názor, že prostředky z Fondu soudržnosti by měly být efektivněji využívány na 
podporu technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti
a nízkouhlíkové výroby energie;

                                               
1 Závěr studie ze dne 3. března 2011 provedené evropsko-středomořským střediskem pro změnu klimatu o 
makroekonomickém dopadu politiky EU na zmírnění změny klimatu přesahující cíl 20% snížení emisí.
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56. zdůrazňuje, že zvýšení cen uhlíku povede k dalšímu nárůstu nákladů na elektřinu;
konstatuje, že každé zvýšení ceny uhlíku o 1 EUR má za následek další náklady pro 
společnost ve výši přesahující 2 miliardy EUR v podobě poplatků za elektřinu, přičemž 
40 % z této částky připadá na průmysl; vyzývá Komisi, aby konzultovala všechny dotčené 
strany s cílem navrhnout odpovídající řešení, která nenaruší hospodářskou soutěž;

57. zdůrazňuje, že podle studie World Energy Outlook 2010 Mezinárodní energetické 
agentury může být cíle 2 °C dosaženo pouze v případě, že budou stávající závazky do 
roku 2020 důsledně uplatňovány a že později budou přijata mnohem důraznější opatření; 
vyzývá proto Komisi a Evropskou radu, aby prosadily rychlejší a v mezinárodním 
měřítku koordinované zrušení dotací pro fosilní paliva schválené zástupci skupiny G-20
a aby předložily příslušné návrhy na úrovni EU;

58. v této souvislosti připomíná sdělení Komise ke strategii EU 2020, v němž se vyzývá
k přenesení daňové zátěže z pracovní síly na energetiku; vítá návrh ohlášený v analýze 
ročního růstu, podle nějž by se měl evropský rámec pro zdanění energie přizpůsobit 
cílům EU v oblasti energie a ochrany klimatu ;

59. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že dovoz ze zemí s volnějším omezováním emisí 
CO2 byl jednou z hlavních příčin 47% nárůstu emisí CO2 spojených se spotřebou v EU
v letech 1990 až 2006; bere na vědomí, že tato skutečnost nijak nesouvisí se současnou 
politikou EU na ochranu klimatu obecně a zejména se systémem EU pro obchodování
s emisemi; žádá však Komisi, aby vyhodnotila, zda tyto trendy pokračovaly i po roce 
2006;

60. vyzývá Komisi, aby přijala následující praktická opatření:
 vyhodnotila dopady politik snížení emisí z domácností na zaměstnanost, včetně 

pracovních příležitostí, a podpořila zvýšení gramotnosti v oblasti nízkouhlíkových 
technologií, potřeby rekvalifikace a zvýšení kvalifikací, vzdělávání a odbornou 
přípravu související s energetikou, především co se týče malých a středních podniků;

 provedla analýzu, do jaké míry členské státy plní závazek věnovat minimálně 50 % 
příjmů z dražeb povolenek na opatření zaměřená na zmírňování změny klimatu
a přizpůsobení, a případně navrhla potřebná opatření;

 provedla analýzu dopadů stanovení vyšších cílů snižování emisí EU na úrovni 
členských států, jak vyplývá ze závěrů zasedání Rady pro životní prostředí ze dne 
14. března 2011;

 poskytla odpovídající finanční prostředky na Evropský strategický plán pro 
energetické technologie;

 prosazovala, aby členské státy účinným způsobem využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zejména na opatření zaměřená na 
energetické úspory, přičemž bude plně zohledněna zásada, že tyto investice musí být 
provedeny na regionální úrovni a musí sloužit účelu omezení hospodářských
a sociálních rozdílů v rámci EU;

 zavedla inovační mechanismy financování (jako např. revolvingové mechanismy);
 vyčlenila dodatečné prostředky pro slabší a znevýhodněné regiony na opatření v rámci 

odvětví, které nespadají do systému EU pro obchodování s emisemi (stavebnictví, 
doprava, zemědělství);

 prosazovala výzkum změny klimatu a energií jako prioritní oblasti v rámci osmého 
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rámcového programu pro výzkum, a to včetně energetické účinnosti, a aby 
prozkoumala příčiny změny klimatu a způsoby, jak se tomuto jevu přizpůsobit;

 analyzovala, jaký dopad by mohl mít jednostranný přechod EU k cílům snížení emisí 
skleníkových plynů o více než 20 % mohl mít na ochotu dalších zemí k tomu, aby 
přistoupily k mezinárodní dohodě;

 přezkoumala možný dopad z hlediska úniku ekologických pracovních míst, nižších 
investic a konkurenceschopnosti v zelených odvětvích. 
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