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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:

Analýza 20% cíle k dnešku

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize vedla k obrovskému snížení kapacity průmyslové 
produkce, zpomalení hospodářského růstu a ztrátám pracovních míst; upozorňuje, že 
jakékoli ztráty DPH musí být samy o sobě považovány za náklady, které oslabují 
investiční potenciál průmyslu; vyzývá k opatrnosti, pokud jde o obecné závěry, že 
hospodářská krize vedla ke snížení nákladů na snižování emisí;

2. 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;

3. souhlasí s předpokladem Komise a Mezinárodní energetické agentury, že odklad investic 
do energetických nízkouhlíkových technologií by vedl k vyšším nákladům v pozdější 
fázi; domnívá se, že má-li EU splnit svůj dlouhodobý cíl do roku 2050, který opětovně 
dne 4. února 2011 potvrdila Evropská rada, bude muset po splnění cíle 20% snížení emisí 
do roku 2020 urychlit své úsilí; vítá proto záměr Komise navrhnout hlavní směry, které 
umožní dosáhnout dlouhodobých cílů co nejúčinnějším způsobem s ohledem na náklady;

4. je hluboce znepokojen skutečností, že EU neplní stanovené cíle dosažení snížení spotřeby 
energie o 20 % podle původních očekávání pro rok 2020 v důsledku nedostatečného 
nasazení a nedostatečných ambicí na straně členských států; 

5. vítá skutečnost, že EU řádně plní cíle stanovené do roku 2020, pokud jde o obnovitelné 
zdroje energie; 

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají inteligentní sítě a inteligentní měřící přístroje při 
začleňování elektrické energie z obnovitelných zdrojů; vítá práci, kterou odvedla 
pracovní skupina v oblasti inteligentních měření a žádá Komisi, aby co nejdříve 
předložila určitá doporučení; 

7. konstatuje, že urychlení schvalovacích postupů pro nové projekty v oblasti infrastruktur 
je základním předpokladem, má-li se dosáhnout evropských energetických cílů a cílů v 
oblasti změny klimatu v souladu se stanoveným harmonogramem;

8. upozorňuje, že cíl vynaložit výdaje ve výši 3 % HDP na výzkum vychází z předpokladu, 
že o výdaje na investice se 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 
vynaložených nákladů na výzkum poškozuje rozvoj technologií šetrných ke klimatu;

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že dotováním cen energie a neuplatňováním 
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žádných omezení ani kvót na emise CO2 dosahují některé země komparativních výhod; 
zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že u těchto zemí nejsou emise CO2 omezené a jsou 
tudíž levnější, mohou být tyto země méně ochotné připojit se k mnohostranné dohodě o 
změně klimatu;

Možnosti a nástroje pro překročení cíle 20% snížení emisí

10. vyzývá k uplatňování obecné zásady, že by se měla jako první přijmout ta opatření na 
snížení emisí, která jsou z hlediska nákladů nejúčinnější; 

11. žádá, aby energetická účinnost byla jednou z priorit v rámci budoucích politických 
opatření zaměřených na změnu klimatu; uznává, že dosažení cíle EU v oblasti 
energetické účinnosti omezit spotřebu o 20 % do roku 2020, by EU umožnilo splnit 
závazky, které spočívají ve snížení emisí do roku 2020 o 20 % i více; domnívá se, že 
podle hodnocení dopadu, které vypracovala Komise, tato úroveň snížení by stále vedla k 
tomu, aby dlouhodobého cíle snížení o 80–95 % bylo dosaženo nákladově účinným 
způsobem; 

12. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytné kroky, kterými zajistí, aby členské státy plně 
prováděly své závazky v oblasti energetických úspor, a to tím, že buď zavede požadavek, 
aby vnitrostátní akční plány pro energetickou účinnost musela schválit Komise, nebo 
prostřednictvím dalších opatření;

13. zdůrazňuje, že energetické úspory a energetická účinnost nabízejí v mnohých oblastech 
nejlepší nákladově efektivní potenciál dalšího snižování; upozorňuje na nevyužitý 
potenciál v oblasti energetické náročnosti budov, zejména již existujících budov, a v 
odvětví dopravy, veřejných zakázek a výroby, transformace a přenosu energie, včetně 
ústředního vytápění; opakuje, že je zásadní přijmout v těchto oblastech konkrétní 
opatření, a poukazuje na odpovídající návrhy začleněné do Bendtsenovy zprávy; naléhavě 
vyzývá k tomu, aby opatření zaměřená na energetické úspory byla především a zejména 
prováděna na vnitrostátní, regionální a místní úrovni; 

14. konstatuje, že Komise identifikovala potřebu investovat 1 trilion EUR do modernizace  
energetické infrastruktury EU do roku 2020, což by mělo být financováno zejména 
pomocí sazeb za energii; žádá, aby tyto investice byly provedeny s cílem dokončit 
propojení vnitřního trhu s energií a výrazně snížit uhlíkovou náročnost evropského 
energetického systému; 

15. vyzývá, aby evropský systém pro obchodování s emisemi byl uplatňován pružněji a 
mohly se tak lépe zmapovat aktuální údaje o hospodářském rozvoji a produkci, nikoli aby 
se vycházelo z historických údajů; je přesvědčen, že pravidla pro přidělování povolenek 
by měla zajišťovat bezpečnost dlouhodobých investic a měla by nabízet mechanismus 
pružného přizpůsobení v případě hospodářského poklesu (např. aby nedocházelo k 
přidělení nadměrného počtu povolenek);

16. poukazuje na rostoucí důležitost technologií pro zachycování a ukládání CO2 při 
snižování emisí uhlíku, a to nejen v odvětví energetiky; konstatuje, že podle plánu 
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Mezinárodní energetické agentury pro zachycování a ukládání CO2 bude v roce 2030 
polovina projektů zaměřených na zachycování a ukládání CO2 probíhat v odvětví 
průmyslové výroby1;

17. 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; považuje za zásadní, aby Evropa šla příkladem tím, že v rámcovém 
programu výzkumu výrazně zvýší výdaje určené na výzkum energeticky úsporných 
technologií šetrných ke klimatu; 

Vedlejší přínosy a dopady

18. konstatuje, že podle hodnocení Komise by stanovení vyšších cílů snížení emisí vedlo ke 
snížení dovozu ropy a zemního plynu až o 40 miliard EUR do roku 2020 při odhadované 
ceně ropy 88 USD za barel; konstatuje, že závislost EU na dovozu energie by se tak 
mohla snížit až o 56 %;

19. konstatuje, že zpřísnění cílů snížení emisí v systému obchodování s emisemi by vedlo k 
dalšímu zvýšení cen elektřiny, což by představovalo významný problém pro průmysl a 
spotřebitele v EU;

20. bere na vědomí, že s ohledem na mezinárodní konkurenceschopnost by intenzivnější úsilí 
EU o zmírnění změny klimatu vytvářelo výhody pro mezinárodní konkurenty EU v 
podobě nižších nákladů a zároveň by vedlo ke vytvoření konkurenčních limitů v oblasti 
technologií šetrných ke klimatu pro společnosti v EU; domnívá se, že podpis mezinárodní 
dohody by pro konkurenty EU znamenalo vzdát se výhod v podobě nižších nákladů, 
zatímco konkurenční limity EU by pravděpodobně zůstaly nedotčeny; žádá proto Komisi, 
aby analyzovala, zda by jednotný přechod EU k cílům snížení emisí skleníkových plynů 
vyšším než 20 % mohl fungovat jako pobídka pro další země k tomu, aby přistoupily k 
dohodě;

21. zdůrazňuje, že inovace ve prospěch zmírnění změny klimatu v Evropě jsou nezbytné pro 
zachování pevné pozice v rámci rychle rostoucího celosvětového trhu s nízkouhlíkovými 
technologiemi;

22. je znepokojen skutečností, že již nyní se inovace udržitelných technologií přesunuje z 
Evropy do dalších částí světa; uvádí, že podle nedávných studií z 50 společností, které 
byly identifikovány jako vedoucí společnosti využívající čistých technologií, 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;

Vyhodnocení rizika úniku uhlíku

23. uvádí, že v souladu s ustanoveními ETS by průmysl musel do roku 2020 snížit emise 
CO2, které produkuje, o 168 milionů tun; upozorňuje, že podle navrhovaných ustanovení 
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týkajících se referenčního srovnání budou muset průmyslové společnosti i nadále kupovat 
významný podíl emisních povolenek, což pro společnosti v EU představuje 
nezanedbatelné náklady, s nimiž se jejich světoví konkurenti nemusí potýkat;

24. 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; 

25. konstatuje, že předpovědi pro uhlíkový trh pro rok 2020 se výrazně liší, od 55 EUR/t 
CO2 na základě výpočtů Komise až po 67 EUR/ t CO2 na základě předpokladu, že dojde 
k 30% snížení v domácnostech; považuje proto předpovědi vypracované Komisí pro 
hodnocení rizika úniku uhlíku za relativně optimistické a nespolehlivé;

Další příležitosti a výzvy

26. domnívá se, že by se měla také přijmout opatření, která zajistí, aby zvýšení nákladů na 
pracovní sílu a energii v důsledku politik EU zaměřených na změnu klimatu nevedlo k 
sociálnímu dumpingu nebo úniku uhlíku; prosazuje proto, že by rozvinuté a rozvojové 
země měly přijmout odpovídající nebo srovnatelné závazky;

27. 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 více než 2 miliardy EUR v podobě poplatků za elektřinu, přičemž 
40 % z toho připadá na průmysl; naléhavě žádá Komisi, aby neprodleně vypracovala 
pokyny týkající kompenzace nákladů na elektřinu;

28. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že dovoz ze zemí s nižším omezením s ohledem 
na CO2 měl v letech 1990 až 2006 za následek 47% nárůst emisí CO2 spojených se 
spotřebou v EU; žádá Komisi, aby provedla posouzení, zda tento trend pokračoval po 
zavedení systému ETS a zda by mohlo dojít v průběhu třetí prováděcí fáze k jeho zvýšení 
(20/30%); domnívá se, že opatření na potlačení těchto trendů vzniku uhlíku při spotřebě 
by mohla za předpokladu, že budou spravedlivá a v souladu s pravidly WTO, pomoci 
přesvědčit obchodní partnery EU, aby přistoupili k mezinárodní dohodě;

29. vyzývá Komisi, aby přijala následující praktická opatření:
 zhodnotila dopady politik snižování emisí v domácnostech na zaměstnanost, včetně 

pracovních příležitostí, potřeb spojených s rekvalifikací a zvyšováním kvalifikací a s 
požadavky na vzdělávání a odbornou přípravu;

 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 navrhla případná opatření;

 poskytla řádné finanční prostředky na plán SET;
 prosazovala, aby členské státy účinným způsobem využívaly strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti, zejména na opatření zaměřená na energetické úspory;
 zavedla inovační mechanismy financování (jako např. revolvingové mechanismy);
 vyčlenila dodatečné prostředky pro členské státy střední a východní Evropy na 

opatření v rámci odvětví, které nespadají do ETS (stavebnictví, doprava, zemědělství);
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 prosazovala změnu klimatu a energetiku jako prioritní oblasti v rámci osmého 
rámcového programu výzkumu.


