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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Směrem k nové energetické strategii pro Evropu 2011–2020
(2010/2108(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na hodnotící dokument Komise s názvem  „Směrem k nové energetické 
strategii pro Evropu 2011–2020“, jenž byl zveřejněn dne 7. května 2010, 

– s ohledem na sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. ledna 
2007 nazvané „Energetická politika pro Evropu“ (KOM(2007)0001), na které navázalo 
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 13. listopadu 2008 s názvem „Druhý strategický přezkum
energetické politiky – akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární
využití“, a související dokumenty (KOM(2008)0731),

– s ohledem na své usnesení ze dne ze dne 3. února 2009 týkající se druhého strategického 
přezkumu energetické politiky1, 

– s ohledem na třetí energetický balíček, který sestává z nařízení (ES) č. 713/2009 ze dne 
13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů,  nařízení (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu 
do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003, 
nařízení (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005, směrnice 
2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 
a o zrušení směrnice 2003/54/ES (směrnice o elektřině či SE), a směrnice 2009/73/ES 
ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem 
a o zrušení směrnice 2003/55/ES (směrnice o zemním plynu či SZP)2, 

– s ohledem na integrovaný balíček EU týkající se energie a změny klimatu, který se skládá 
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, 
kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci 
integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových 
vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES 
ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit 
systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se 
mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových 
olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice 
Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské 
plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0038.
2 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.
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směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 
2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006, jakož 
i rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí 
členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství 
v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 20201,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 na téma „Směrem ke společné evropské 
zahraniční politice v oblasti energií“2,

– s ohledem na Smlouvu o energetické chartě (SECH) ze dne 17. prosince 1994, která 
stanovuje právní rámec pro mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky, společně 
s návrhem protokolu o tranzitu, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ze dne 
13. července 2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení 
prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky (Evropský
program oživení energetiky)3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 31. května 2010 o zavedení programu na podporu 
hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty 
v oblasti energetiky (pozměňující nařízení (ES) č. 663/2009) (KOM(2010)0283),

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 4. května 2010 o provádění programu 
transevropských energetických sítí v období 2007–2009 (KOM(2010)0203),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení 
dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES, který předložila Komise 
(KOM(2009)0363) (Vidal-Quadrasova zpráva),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Akční plán pro energetickou účinnost: využití 
možností (KOM(2006)0545),

– s ohledem na zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 25. června 2010 
o pokroku dosaženém v opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic 
do infrastruktury (KOM(2010)0330),

– s ohledem na návrh závěrů Rady ze dne 21. května 2010 s názvem „Směrem k nové 
energetické strategii pro Evropu 2011–2020“4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení 
směrnice Rady 93/76/EHS (směrnice o energetických službách)5,

                                               
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
2 Úř. věst. C 219E, 28.8.2008, s. 206.
3 Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 31.
4 9744/10
5 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64.
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– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 
o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple 
na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/62/EHS („směrnice CHP“)1, 

– s ohledem na článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
mezinárodní obchod, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva je mezníkem nového období Unie, které 
vyžaduje, abychom uzpůsobili naše cíle a strategie s cílem tuto smlouvu plně uplatňovat,  

B. vzhledem k tomu, že Unie se potýká s problémem nedostatečného uplatňování legislativy 
v oblasti energetiky a obecných energetických strategií, což si žádá silnější vedení ze 
strany Komise tak, aby stávající nedostatky byly překonány,  

C. vzhledem k tomu, že Evropa je stále závislejší na dovozu zdrojů energie z třetích zemí, 
zejména pokud jde o fosilní paliva, 

D. vzhledem k tomu, že v příštím desetiletí bude zapotřebí značných investic do oblasti 
energetiky, a to zejména do nových elektráren a sítí, což bude ovlivňovat skladbu zdrojů 
energie v průběhu ještě delšího období, k čemuž bude nutné nově diverzifikovat nástroje 
financování, 

E. vzhledem k tomu, že investice do odvětví energetiky jsou kapitálově velice náročné a že je 
třeba vytvořit stabilní dlouhodobý regulační rámec, který umožní společnostem, aby činily 
rozhodnutí správná z environmentálního i ekonomického hlediska, 

F. vzhledem k tomu, že energetická infrastruktura musí být financována především ze sazeb 
za energii;  vzhledem k tomu, že financování ze strany EU by však také mohlo být třeba 
v případech, kdy trhy samy o sobě nejsou tyto investice schopny financovat, zejména 
v nejméně vyvinutých oblastech, 

G. vzhledem k tomu, že hospodářský pokles, který následoval po finanční krizi, pozdržel 
investice do energetického odvětví; vzhledem ke svému názoru, že uvedená krize však 
může být také příležitostí reformovat Evropu, 

H. vzhledem k tomu, že udržitelná a dynamická ekonomika by měla usilovat o oddělení 
hospodářského rozvoje od spotřeby energie, především na základě zvýšení energetické 
účinnosti na výrobní jednotku, 

Úvod: Strategie k zajištění plného uplatňování Lisabonské smlouvy 

1. vítá hodnotící dokument Komise „Směrem k nové energetické strategii pro Evropu 2011–
2020“ jakožto první krok k ucelené politice EU v oblasti energetiky v rámci strategie 

                                               
1 Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 50.
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Evropa 2020;

2. domnívá se, že jakákoli budoucí strategie by měla usilovat o splnění cílů Lisabonské 
smlouvy v oblasti jednotného trhu s energií, zabezpečení dodávek, energetické účinnosti 
a úspor a o podporu energetických sítí a měla by vést ke snížené závislosti na dovozu 
energie a zvýšení domácí energetické produkce; 

3. zdůrazňuje, že navrhovaná strategie by měla být prováděna zejména v duchu solidarity 
a odpovědnosti, přičemž žádný členský stát nemůže zůstat osamocen či izolován 
a všechny členské státy učiní opatření v zájmu zabezpečení Unie na základě vzájemnosti;  
zdůrazňuje začlenění zvláštní kapitoly o energii (článek 194 SFEU), který zajistí pevný 
právní základ pro činnost Unie založenou na metodě Společenství;

4. zdůrazňuje, že Unie potřebuje dlouhodobou vizi energetické politiky doplněnou přesnými 
a komplexními krátkodobými akčními plány, jež budou směřovat k daným cílům; 

Zajištění fungování trhu s energií
5. zdůrazňuje, že dokončení evropského vnitřního trhu s energií je nezbytné pro splnění 

politických cílů EU; věří, že by mělo být založeno na jasném právním rámci, přičemž 
právní předpisy budou přísně prosazovány a Komise případně postoupí případy více 
členských států Evropskému soudnímu dvoru k projednání porušování těchto předpisů 
z jejich strany;

6. klade velký důraz na potřebu plně uplatnit stávající právní předpisy EU v oblasti 
energetiky a splnit cíle EU v této oblasti; zdůrazňuje, že je třeba rychle uplatnit třetí 
balíček opatření pro oblast energie;

7. vyzývá Komisi, aby v případě nedostatečné reakce ze strany členských států uvážila jako 
konečné opatření opětovné předložení stávajících směrnic ve formě nařízení, a zajistila tak 
přímé uplatňování předpisů v plném rozsahu v rámci jednotného trhu;   

8. věří, že úloha regulačních orgánů na trhu s energií a spolupráce mezi vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí by měla být posílena, zejména pokud jde o maloobchodní 
a velkoobchodní trhy; konstatuje, že prokáží-li se kompetence Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů a evropské sítě provozovatelů přenosových soustav jako 
nedostatečné pro vytvoření integrovanějších regionálních a evropských trhů s energií, 
bude případně nutné upravit jejich mandáty; 

9. konstatuje potřebu zvýšit transparentnost velkoobchodních trhů;  vítá v této souvislosti 
oznámení Komise ohledně toho, že předloží návrh týkající se transparentnosti a integrity 
trhů s energií;  

10. připomíná šetření Komise v tomto odvětví z roku 2005;  žádá, aby druhé šetření 
v energetickém odvětví bylo zahájeno v roce 2012;

11. žádá Komisi, aby každoročně uspořádala setkání na nejvyšší úrovni s představiteli výborů 
národních parlamentů, které se zabývají energetikou, a s poslanci Evropského parlamentu 
na téma politik EU v oblasti energetiky, právních předpisů a dalších souvisejících otázek 
s cílem zajistit lepší vzájemné porozumění; 
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Podpora moderních integrovaných sítí

12. zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění ve vývoji moderní elektrické sítě napříč EU ohrožuje
ambice EU spočívající v dosažení 20% podílu obnovitelných energií do roku 2020 a cíle 
v oblasti energetické účinnosti; vítá proto ústřední zaměření energetické strategie na 
infrastrukturu s cílem vytvořit moderní integrované sítě napříč EU; 

13. zdůrazňuje, že pouze celoevropská energetická síť, jež nebude založena na hranicích 
členských států, nakonec umožní vytvoření vnitřního trhu s energií;

14. věří, že plány na integraci elektrických a plynových sítí EU obsažené v desetiletém plánu 
rozvoje sítě by měly být provedeny a dokončeny do roku 2020; zdůrazňuje potřebu 
lepších propojení plynárenských sítí a terminálů LNG, což by mělo vést k ukončení tržní 
izolace některých členských států; 

15. domnívá se, že stávající program transevropských energetických sítí  (TEN-E) byl 
neefektivní a nepřispěl významným způsobem k vytvoření propojení mezi členskými 
státy;  věří, že navrhovaný balíček pro energetickou infrastrukturu a nahrazení TEN-E  
by proto měl: 

a) vyhodnotit problém povolenek pro energetickou infrastrukturu a odstranit 
byrokracii; 

b) stanovit prioritní projekty a kritéria na identifikaci klíčových investic pro rozvoj  
vnitřního trhu s energií;

c) poskytnout jasná kritéria a pokyny členským státům ohledně veřejného 
a evropského financování energetické infrastruktury; 

d) rozšířit finanční podporu na prováděcí fázi projektů; 

e) vytvořit přeshraniční model sdílení nákladů, zejména pokud jde o koordinovaný 
rozvoj infrastruktury a obnovitelných zdrojů; 

16. domnívá se, že nová finanční perspektiva by měla odrážet politické priority EU, jak byly 
vytýčeny ve strategii EU 2020, což předpokládá vyšší rozpočtový podíl přidělený 
energetické politice, včetně infrastruktury;

17. domnívá se, že inovativní finanční nástroje (jako např. nástroje sdílení rizik a systémy 
půjček státních bank) by mohly být významným prostředkem podpory investic do 
energetické infrastruktury a energetické účinnosti; vyzývá proto Komisi, aby v narůstající 
míře nahrazovala tradiční půjčky těmito systémy; výrazně podporuje návrh používat 
vlastní kapitál EU jakožto úvěrové záruky na podporu soukromých investic a investic 
v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru; 

18. zdůrazňuje, že některé členské státy potřebují dodatečnou podporu Unie v oblasti 
infrastruktury, kterou trh sám o sobě nemůže zajistit, včetně nahrazení zastaralých 
elektráren, elektrických sítí a dodavatelských sítí; 

19. navrhuje zřídit koordinační mechanismy k zajištění toho, aby vnitrostátní plánování 
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rozvoje elektrických sítí odpovídalo desetiletému plánu rozvoje sítě; 

20. zdůrazňuje, že na základě závěrů pracovní skupiny pro inteligentní sítě by Komise měla 
zajistit příznivý regulační rámec pro inteligentní sítě na úrovni EU se společnými 
celoevropskými normami pro jejich vytvoření;  podporuje pilotní projekty pro rozvoj 
inteligentního měření;

21. žádá Komisi, aby předložila hodnocení dopadů ohledně budoucnosti světového 
a evropského trhu se zemním plynem, včetně dopadu již naplánovaných projektů v oblasti 
plynárenské infrastruktury (tj. Nabucco), nových terminálů LNG, dopad plynu z břidlice 
na trh se zemním plynem ve Spojených státech (zejména na potřeby dovozu LNG) 
a dopad možného vývoje v oblasti plynu z břidlice v EU na budoucí zabezpečení dodávek 
plynu a ceny do konce tohoto roku;

Lepší využití potenciálu EU v oblasti energetické účinnosti
22. energetická účinnost a úspory energie by měly být klíčovou prioritou pro jakoukoli 

budoucí strategii, jelikož představují nákladově efektivní řešení pro snížení energetické 
závislosti EU, přispívají k vytváření pracovních míst, boji se změnou klimatu, působí proti 
zvýšení sazeb za energii a jsou krokem směrem k hospodářství účinnému z hlediska 
zdrojů; 

23. vítá revizi Akčního plánu pro energetickou účinnost; vyzývá Komisi, aby zohlednila 
stanovisko Evropského parlamentu;

24. je toho názoru, že součástí kroků směrem k lepší energetické účinnosti by mělo být 
zaměření na využívání primární energie, včetně transformace, přenosu, rozdělení 
a dodávek, spolu s průmyslovou spotřebou a spotřebou domácností;

25. podporuje zavedení dalších tržních mechanismů nedaňového charakteru s cílem zvýšit 
energickou účinnost jakožto způsob, který posílí konkurenceschopnost hospodářství EU;

26. vyzývá členské státy, aby se dohodly na společné metodice pro definování vnitrostátních 
cílů energetické účinnosti a úspor a pro sledování pokroku při dosahování těchto cílů;  
zdůrazňuje, že závazné právní cíle mohou být stanoveny až poté, co bude vytvořena tato 
společná metodika;

27. podporuje víceúrovňové řízení a decentralizovaný přístup k energetické politice 
a účinnosti, včetně iniciativy „inteligentní města“;

28. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení o způsobu, jak zvýšit účinnost při využívání 
obnovitelných zdrojů energie uvnitř EU v rámci úsilí o vytvoření systému společných 
pobídek pro obnovitelné zdroje energie v celé EU, což by umožnilo používat konkrétní 
typ obnovitelné energie v těch částech EU, kde je nákladově nejúčinnější, a tak i nižší 
ceny za elektřinu; je toho názoru, že ve střednědobém horizontu by mohly být vytvořeny 
tržní skupiny pro obnovitelné energie na regionální úrovni; 

29. vyzývá Komisi, aby analyzovala příslušné vnitrostátní akční plány pro obnovitelné zdroje 
energie předložené členskými státy; žádá Komisi, aby v případě potřeby podnikla kroky 
na pomoc některým členským státům při zlepšování jejich plánů; žádá Komisi, aby 
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využila mechanismů spolupráce stanovených v příslušné směrnici na pomoc státům, které 
to potřebují; 

Zabezpečení dodávek energie 
30. je přesvědčen, že ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost by měla Komise 

zajistit, aby Unie vystupovala v otázce energetiky jednotně;

31. domnívá se, že všechny externí plynovody a ropovody a další energetické sítě, které 
vstupují na území Evropské unie, by se měly řídit transparentními dohodami a podléhat 
pravidlům vnitřního trhu, včetně pravidel pro přístup třetích zemí a doložek o místě 
určení; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby stávající a budoucí plynovody a ropovody 
a obchodní dohody dodržovaly evropské právní předpisy pro oblast energetiky, a dále 
Komisi vyzývá, aby v případě potřeby učinila příslušná opatření;

32. žádá o další rozšíření členství v Energetickém společenství na více států sousedících s EU;  
zdůrazňuje, že Komise by měla zajistit a prosazovat včasné a přísné uplatňování předpisů 
EU pro oblast energetiky u svých členů, zejména tím, že dostupnost fondů EU podmíní 
dodržováním povinností stanovených ve Smlouvě;

33. je toho názoru, že oddíl věnovaný energetice, který se týká politické a technologické 
spolupráce v každé dohodě uzavřené se sousedními státy, by měl být posílen, zejména 
podporou programů energetické účinnosti a pravidel vnitřního trhu; 

34. vítá znovupřistoupení Ruska k jednáním konference o evropské energetické chartě; 
vyzývá Komisi, aby pracovala na rozšíření této smlouvy na více zemí a v rámci fóra 
konference o energetické chartě usilovala o dosažení dohody, jež by vedla k úplné 
ratifikaci Smlouvy a jejích protokolů Ruskem; zdůrazňuje, že energetika by měla být 
ústředním bodem dohody navazující na dohodu o partnerství a spolupráci s Ruskem 
a že tato dohoda by měla sloužit jako základ pro vztahy jednotlivých členských států 
s Ruskem;

35. žádá Komisi o zajištění toho, aby nařízení o zajištění dodávek plynu bylo poté, co vstoupí 
v platnost, v plném rozsahu uplatňováno, především jeho mechanismy včasného varování;

36. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, aby postoupily dále s prováděním projektu EU 
plynovodu Nabucco, který by mohl významně posílit bezpečnost dodávek zemního plynu
Evropské unie;  žádá, aby volné místo koordinátora projektu Nabucco bylo co nejdříve 
obsazeno;

37. vyzývá ke konkrétnímu dialogu o energii se zeměmi kaspické oblasti, vítá úsilí, jež bylo 
vynaloženo v rámci rozvojové spolupráci v této oblasti; 

38. žádá o podporu iniciativy DESERTEC a středomořského solárního programu 
prostřednictvím podpory decentralizovaných solárních elektráren v severoafrickém 
regionu a jejich napojení na síť;

39. věří v užitečnost případného vytvoření minimálních norem EU pro udělování licencí 
a projektové certifikáty pro nové jaderné elektrárny;
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40. podporuje výstavbu terminálů LNG, zejména v zemích, jež jsou nejcitlivější z hlediska 
výpadků dodávek zemního plynu;

Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky 
41. vyzývá k přísnému sledování provádění plánu SET a definování překážek mobilizace 

investic ze soukromého sektoru;

42. podporuje rozvoj nákladově efektivních nových technologií pro elektrické akumulátory, 
včetně užívání vodíkových a jiných palivových článků, což by umožnilo zvýšení podílu
různých typů obnovitelných zdrojů energie; 

43. vyzývá Komisi, aby obecně i finančně podpořila pilotní projekty EU na využití 
netradičních domácích zdrojů energie, včetně plynu z břidlice; žádá Komisi, aby byla 
členským státům nápomocna při provádění geologického průzkumu pro určení množství 
dostupných zdrojů v Unii a žádá, aby to bylo začleněno do dlouhodobé strategie Unie; 

44. je toho názoru, že v mezidobí představují tradiční i netradiční zdroje zemního plynu 
nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak snížit emise uhlíku před přechodem k hospodářství 
založenému na nefosilních palivech, žádá proto, aby se iniciativy pro zachycování 
a ukládání CO2 v rámci plánu SET zaměřily také na elektrárny, jež používají plyn jako 
palivo, a na další emise biopaliv; 

45. jak bylo uvedeno v druhém přezkumu energetické politiky, je uhlí stále hlavním domácím 
zdrojem energie, a proto by Unie měla pokračovat ve výzkumu směřujícímu 
k technologiím čistého spalování uhlí, jako je zplynování a zkapalňování uhlí;

46. podporuje další spolupráci mezi členskými státy a Komisí ohledně zajištění nezbytných 
pobídek k vytvoření udržitelného trhu s biomasou při současném zohlednění otázek 
biologické rozmanitosti a výroby potravin;

47. věří, že výzkum a vývoj v oblasti inovace energetických technologií by měl být hlavní 
prioritou 8. rámcového programu pro výzkum a vývoj, a proto je třeba podstatně navýšit 
zdroje přidělené na tyto podprogramy;

48. připomíná, že výzkum v oblasti energetiky by měl nejen přispět ke snížení emisí 
skleníkových plynů a posílení bezpečnosti dodávek, ale také zvýšit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu; v této souvislosti se domnívá, že zapojení do procesu  
standardizace spolu se strategickými partnery EU (tj. Čína, Japonsko, Indie, Rusko 
a USA), pokud jde o nové energetické technologie, jako jsou elektromobily, je zásadní 
pro zajištění toho, aby evropské inovace obstály na mezinárodním trhu; 

Přínos pro spotřebitele a občany středem energetické politiky EU 
49. je přesvědčen, že projekty inteligentního měření a projekty v oblasti energetiky obecně 

vyžadují pořádání rozsáhlých informačních kampaní, jejichž prostřednictvím by občané 
byli informováni o jejich výhodách; zdůrazňuje, že informovanost společnosti ohledně 
přínosu inteligentního měření je pro jeho úspěch nezbytné;

50. žádá Komisi, aby sledovala provádění třetího balíčku pro vnitřní trh, pokud jde 
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o vnitrostátní opatření, jež mají předcházet nedostatku energie, a podala o tom zprávu 
Evropskému parlamentu; připomíná členským státům jejich povinnosti, jež vyplývají 
ze stávajících právních předpisů;

51. připomíná energetickému odvětví jeho povinnosti v rámci třetího energetického balíčku 
spočívající v zavedení jasných a srozumitelných faktur za energie; věří, že vzory faktur 
vytvořené Občanským energetickým fórem založeným Komisí by se měly použít jako 
základ pro standardizované faktury za energie v celé Unii;

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

Pokud jde o situaci v oblasti energetiky, čelí EU mnoha výzvám. Bude zapotřebí zvýšit úsilí 
Evropy zaměřené na budoucnost odvětví energetiky. EU je stále více závislá na dodávkách 
energie z třetích zemí. Náš energetický systém si žádá rozsáhlé investice, přičemž Evropa 
ještě trpí důsledky hospodářské krize. Také se nám nedaří uplatňovat naše právní předpisy 
pro oblast energetiky.  

Lisabonská smlouva byla prvním krokem, který reaguje na tyto problémy. Stanovuje Unii 
soubor jasných cílů, jako je: fungující jednotný vnitřní trh s energií, zabezpečení dodávek, 
energetická účinnost a podpora energetických sítí a obnovitelných zdrojů energie. Unie má 
nyní taktéž stabilní právní rámec a právní základ (článek 194) pro energetickou politiku. 

Smlouva je mezníkem nového období Unie. Nyní nastal čas uzpůsobit tomu naše cíle 
a strategie a Smlouvu plně uplatňovat. Proto se zpravodajka Evropského parlamentu domnívá, 
že je zapotřebí strategického řízení a nové energetické strategie pro dosažení cílů stanovených 
článkem 194 a našich cílů v rámci klimatického balíčku „20-20-20“. Činnost Unie lze posílit 
v několika bodech. Jedním z nich je efektivnější využívání rozpočtových prostředků EU 
určených na politiky EU v oblasti energetiky a klimatu. Dalším bodem je zavedení nákladově 
účinnějších způsobů podpory dalšího rozvoje a modernizace celoevropských energetických 
sítí, jakož i rozvoj nízkouhlíkových energetických systémů. Zásadní je vytvořit užší propojení 
mezi vnitřními a vnějšími aspekty energetické politiky EU. Zpravodajka EP je toho názoru, 
že existuje jednoznačná politická vůle k intenzivnější činnosti v rámci energetických politik 
na úrovni EU. 

Zpravodajka EP zcela souhlasí s Komisí, že „současná situace uplatňování evropských 
právních předpisů v oblasti energetiky je celkově špatná“, a to i ve vztahu k minulé 
legislativě, jako je druhý balíček pro vnitřní trh s energií, který byl schválen v roce 2003.
Komise rovněž jedná správně, pokud klade velký důraz na uplatňování politik, jež byly 
schváleny počínaje rokem 2007.  Namístě je také varování, že „je zapotřebí dalších kroků a že 
příslušná opatření nebudou věrohodná ani účinná, nebudou–li plně provedeny stávající 
právní předpisy a programy.“

Strategické cíle: Nová opatření v oblasti energetiky by měla zachovat stávající tři hlavní cíle 
EU v této oblasti: 
1. Prvním cílem je pokrok směrem k nízkouhlíkovému energetickému systému (který byl 

stanoven v rámci prvního strategického přezkumu energetiky EU a klimatického balíčku 
Komise).

2. Druhým cílem je zajistit zabezpečení dodávek energie pro všechny (hlavní cíl druhého 
strategického přezkumu energetiky Komise z roku 2008) při pokroku směrem 
k nízkouhlíkovému energetickému systému a hospodářství.

3. Třetím cílem je zajistit, aby první dva cíle také posílily konkurenceschopnost EU 
a zajistily energii pro všechny spotřebitele za přijatelné ceny. 

První cíl lze vymezit a dosud byl také vymezován v souladu s cíli snižování emisí a 
vedlejšími cíli v oblasti sdílení obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v rámci různorodé 
skladby zdrojů energie. Obdobná přesnost ve vztahu k dalším složkám v rámci skladby zdrojů 
energie je však obtížná a nežádoucí (ropa, uhlí, zemní plyn, atomová energie). Je obtížná 
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z toho důvodu, že kolísání cen těchto energetických zdrojů na světových komoditních trzích 
má vliv i na jejich využívání. Nežádoucí je proto, že podíl fosilních paliv by měl být určován 
na základě podílu obnovitelných zdrojů energie a nikoli stanovován předem. Je smysluplné 
stanovit cíl pro podíl obnovitelných zdrojů energie (bez ohledu na typ používané obnovitelné 
energie) v celkové skladbě zdrojů energie, a vyvážit tak vzrůstající závislost na dovozu 
fosilních paliv a dosáhnout cílů v oblasti snižování emisí CO2. Obecně vyjádřeno je však třeba 
skladbu zdrojů energie ponechat účastníkům trhu a společnostem, kteří budou nuceni provést 
vlastní rozvahy na základě jasných politik, pobídek a postihů stanovených EU.  

V dlouhodobém výhledu bude první cíl spočívající v dosažení nízkouhlíkového hospodářství 
sloužit dosažení druhého cíle zabezpečení energie, jelikož sníží požadavky EU na dovoz ropy 
a zemního plynu. Současně je třeba věnovat pozornost konkurenceschopnosti EU a cenové 
dostupnosti energie pro průmysl EU i soukromé spotřebitele. 

Rozpočtové prostředky EU: Velkou mezerou ve stávající energetické politice EU 
je neúspěch při směrování fondů EU do oblasti, která je i přes hospodářskou recesi stále jedou 
z nejvýznamnějších priorit evropských států a jejich občanů. Jak vyjádřila Komise: 
„energetické systémy EU vyžadují investice v řádu miliard EUR do energetických sítí, 
výrobních a přepravních kapacit a čistých technologií, což musí být klíčovým tématem 
budoucí energetické strategie.“

Zpravodajka EP se domnívá, že Evropa nyní musí schválit prostředky určené na provádění 
stanovených politických cílů, včetně cílů „20-20-20“ a článků Lisabonské smlouvy 
věnovaných zabezpečení energie. Nová energetická strategie by měla podpořit vydávání 
většího množství rozpočtových prostředků EU na politiky v oblasti energetiky a klimatu, 
počínaje finanční perspektivou po roce 2013. 

Evropský příspěvek k energetické politice je tradičně spíše regulativní než finanční 
(s výjimkou financování výzkumu a vývoje).  Evropské předpisy jsou zaměřeny na 
energetické sítě a produkty. Všechny tři na sebe navazující balíčky právních předpisů EU, 
které se týkají vnitřního trhu s energií, jsou zaměřeny na odstranění diskriminace, pokud jde 
o energetické sítě a plynovody, a na přeměnu provozovatelů přenosových soustav na 
univerzální dopravce energie v Evropě. Teoreticky se předpokládá, že pokud budou 
provozovatelům přenosových soustav poskytnuty vhodné pobídky, budou spolu se svými 
uživateli financovat nezbytnou infrastrukturu sítě v plném rozsahu.  Začíná se ale ukazovat, 
že k tomu nedochází dodatečně rychlým tempem na to, aby byla vytvořena nová propojení 
sítě potřebná pro obnovitelné zdroje ve vzdálených oblastech nebo inteligentní sítě, které 
by umožnily vyšší míru interakce mezi producenty a spotřebiteli a lepší řízení poptávky po 
energii. Komise upozorňuje na skutečnost, že: „ne všechny investice do infrastruktury budou 
poskytnuty samotným trhem, zejména tam, kde přeshraniční povaha některých sítí komplikuje 
dělení nákladů mezi členskými státy“. 

Zpravodajka EP je přesvědčena, že Komise by měla přispět k investicím do infrastruktury.  
Je třeba vyvinout strategickou infrastrukturu napříč EU, která uspíší integraci trhů s energií 
na evropské i regionální úrovni a zvýší absorpční kapacitu obnovitelných zdrojů energie.  
V porovnání s potřebou investic do evropské energetiky je ale i celkový rozpočet EU nízký. 
Nicméně rozumný rozpočtový příspěvek na politiky v oblasti energetiky a klimatu by: 

 sladil rozpočtové priority EU s jejími politickými prioritami,  
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 poskytl pomoc novějším členským státům střední a východní Evropy s velkým 
potenciálem ke snížení emisí a výrobě energie z obnovitelných zdrojů. 

 zvýšil a poskytl pobídky tam, kde tržní mechanismy nepostačují k plnění cílů EU 
v oblasti energetiky. 

Jelikož rozpočet EU je poměrně nízký, zpravodajka EP se domnívá, že EU musí prověřit 
způsoby, jak použít rozpočet EU tak, aby se docílilo podstatného pákového efektu. Jedním 
z těchto způsobů by bylo využít evropský rozpočet jako úvěrovou záruku na podporu 
soukromých investic a investic v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako 
tomu je nyní v případě fondů pro energetiku v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy. 
Takové nástroje sdílení rizik a systémy půjček státních bank by se staly prostředkem podpory 
investic do energetické infrastruktury a mohly by ve zvýšené míře nahradit tradiční úvěry 
inovativním způsobem.

Nákladově účinnější podpora obnovitelných zdrojů energie: Některé vnitrostátní systémy 
finanční podpory jsou podstatně rozsáhlejší než veškeré úsilí EU. Jedním ze způsobů, jak 
poskytnout větší podporu obnovitelným zdrojům energie, by ovšem bylo propojit tyto 
objemné vnitrostátní fondy v rámci celoevropského systému. Za tímto účelem je třeba v rámci 
nové energetické strategie uvážit, zda je vhodné se vrátit k původnímu návrhu Komise na 
celoevropský systém obchodu s energií z obnovitelných zdrojů nebo se zárukami původu. 
Tak by v Evropě bylo dosaženo úspor z rozsahu a investice by se přemístily do oblastí, 
v nichž by přinesly největší zisky. Evropa by ve střednědobém výhledu s cílem dosáhnout 
celoevropského trhu s energií z obnovitelných zdrojů také mohla vytvářet trhy s energií 
z obnovitelných zdrojů na regionální úrovni. 

Energetická účinnost:  Mnoho zainteresovaných stran spatřuje v nové energetické strategii 
příležitost podpořit nezávazný cíl plánu „20-20-20“,  tedy dosáhnout zvýšení energetické 
účinnosti o 20 % do roku 2020. Zpravodajka EP je však přesvědčena, že bude obtížné uplatnit 
jakýkoli právně závazný cíl v oblasti energetické účinnosti a že je třeba namísto toho klást 
důraz na nákladově účinná opatření pro lepší využití dosud nevyužitého potenciálu EU 
v oblasti energetických úspor. Je chvályhodné, že Komise vyvíjí tlak na členské státy, 
aby dosáhly zlepšení v rámci vnitrostátních akčních plánů energetické účinnosti, jež byly 
předloženy v roce 2008 a jež podle názoru Komise skýtají „velký prostor pro zlepšení“.   

Inovace:Je zřejmé, že EU musí vyvinout větší úsilí pro harmonizaci a maximalizaci výzkumu 
a vývoje ve svých 27 členských státech. Toho lze dosáhnout třemi způsoby – sladěním 
a koordinací výzkumné činnosti (jako je tomu v případě průmyslových energetických  
iniciativ), zavedením technických a právních norem pro nové postupy (jako tomu bylo 
v případě zachycování a ukládání CO2) a prostřednictvím  financování (jako je tomu v případě 
rámcového programu pro výzkum). Avšak ve svém strategickém plánu pro energetické 
technologie (SET) Komise sděluje, že státní a soukromé investice do nízkouhlíkové 
technologie je počínaje současností do roku 2020 třeba ročně zvýšit z 3 miliard EUR 
na 8 miliard EUR. Zpravodajka EP se domnívá, že musíme najít nový způsob na podporu 
soukromých investic do plánu SET a současně se znovu více zaměřit na 8. rámcový program 
pro energetiku. 

Vnější energetická politika: Dokument Komise uvádí mnoho diskusí o oblasti energetiky, 
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které Unie vede s mezinárodními organizacemi, zahraničními partnery a dodavateli. 
Ze zásadního hlediska energetického zabezpečení jsou však nejdůležitější vnější iniciativy, 
které se zaměřují na: 

 rozšíření pravidel vnitřního trhu EU s energií na sousední státy,   
 snahu o diverzifikaci zdrojů a cest dovozu energie. 

Zpravodajka EP se domnívá, že rozšíření pravidel musí být dosaženo prostřednictvím 
rozšíření Energetického společenství a značné angažovanosti ve vztahu k Rusku v rámci fóra
konference o energetické chartě a v souvislosti s jednáními o nové dohodě o partnerství 
a spolupráci a Ruskem. Je třeba vyjádřit blahopřání Moldavsku ohledně dokončení postupu 
ratifikace a sladění jeho právních předpisů pro zemní plyn s acquis EU a přistoupení 
k Energetickému společenství v květnu 2010. Před stejným úkolem stojí Ukrajina, která 
podmínečně přistoupila v roce 2009 a ještě musí zajistit, aby její právní předpisy pro zemní 
plyn byly v souladu s acquis EU.  

Diverzifikace by mělo být dosaženo výstavbou nových terminálů na zkapalněný zemní plyn,
které by umožnily přísun zemního plynu do Evropy z celého světa. Terminály LNG by mohly 
přinést jak nové zdroje, tak nové cesty pro dovoz plynu. Rozvoj jižního koridoru na základě 
projektů, jako je plynovod  Nabucco, by také mohl Evropě poskytnout nové zdroje i novou 
cestu pro dovoz plynu. Zpravodajka EP vyjadřuje uznání Komisi za snahu kreativně uvažovat 
o „možných mechanismech pro posílení kupní síly EU“ a prověřit nové nástroje, jako 
je kaspická rozvojová společnost (Caspian Development Corporation), s cílem sjednotit 
evropskou poptávku po energii takovým způsobem, který by podpořil producenty plynu 
ve střední Asii, aby jej prodávali do Evropy. 

S možnou výjimkou plynovodu Nabucco se zpravodajka EP domnívá, že je vhodnější, aby 
finanční prostředky určené na vzrůstající odolnost Evropy vůči vnějším energetickým šokům 
byly obecně vynakládány uvnitř EU spíše než vně EU. Je tomu tak z toho důvodu, že nová 
přeshraniční propojení a skladovací kapacity uvnitř EU představují trvalý přínos k energetické 
infrastruktuře v Evropě a jsou konkrétním vyjádřením energetické solidarity mezi členskými 
státy. Současná revize nařízení o zabezpečení dodávek plynu tomuto procesu napomůže. 
Avšak práce na vytvoření integrovanějšího trhu se zemním plynem musí i nadále pokračovat 
v období, na něž se vztahuje nová energetická strategie.  Zpravodajka EP proto doufá, že 
Komise v tomto ohledu uplatní propojení mezi vnitřními a vnějšími aspekty energetické 
politiky. 


