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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o prioritách energetických infrastruktur pro rok 2020 a na další období
(2011/2034(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Priority energetických infrastruktur do roku 2020 
a na další období – návrh na integrovanou evropskou energetickou síť“ 
(KOM(2010)0677),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o posouzení dopadů ve věci sdělení 
„Priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období – návrh na 
integrovanou evropskou energetickou síť“ (SEK(2010)1395),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Energie 2020 – strategie pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a bezpečnou energii“(KOM(2010)0639),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovitelná energie: na cestě ke splnění cíle pro 
rok 2020“ (KOM(2011)0031),

– s ohledem na směrnici 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/ES1,

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

– s ohledem na třetí legislativní balíček týkající se vnitřního trhu v oblasti energetiky pod 
názvem „Energie pro Evropu: skutečný a spolehlivý trh“2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 
2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. ledna 2011 nazvané „Evropa účinněji využívající 
zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020“ (KOM(2011)0021),

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES ze dne 6. září 
2006, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se 
zrušují rozhodnutí 96/391/ES a rozhodnutí č. 1229/2003/ES4,

– s ohledem na zprávu Komise o provádění programu transevropských energetických sítí 
                                               
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 Úř. věst. L 211, 14.8.2009.
3 Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 1.
4 Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 1.
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v období 2007–2009 (KOM(2010)0203),

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o směru k nové energetické strategii 
pro Evropu 2011–20201,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2010 k revizi akčního plánu pro 
energetickou účinnost2,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 16. června 20103 a ze dne 17. února 20114 o Evropě 
2020,

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

– s ohledem na čl. 170 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví, že Unie přispívá 
ke zřízení a k rozvoji transevropských sítí v oblasti dopravních, telekomunikačních a 
energetických infrastruktur,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

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

A. vzhledem k tomu, že k našim hlavním úkolům v oblasti energetiky patří boj se změnou 
klimatu, posilování energetické autonomie při současném snižování dovozu fosilních 
paliv, dosahování konkurenceschopného vnitřního trhu s energií a zajišťování 
všeobecného přístupu k udržitelné, dostupné a bezpečné energii,

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva stanoví konkrétní právní základ pro rozvoj 
energetické politiky EU, která prosazuje propojení energetických sítí nutných pro 
dosažení ostatních cílů EU v oblasti energetické politiky (fungování trhu s energií, 
energetická účinnost a energie z obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek),

C. vzhledem k tomu, že neprovedení včasné modernizace a nepřizpůsobení energetické 
infrastruktury Unie udržitelnější produkci energie a udržitelnějšímu modelu spotřeby by 
mohlo ohrozit schopnost dosáhnout cílů v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2020 a 
narušit dlouhodobý cíl EU do roku 2050 spočívající ve snížení emisí skleníkových plynů o 
80 až 95 %,

D. vzhledem k tomu, že otevřený, integrovaný a konkurenceschopný trh s energií v EU je 
nutný pro dosažení konkurenceschopných cen energie, bezpečnosti a udržitelnosti a 
vzhledem k tomu, že dokončení takového trhu nadále zůstává důležitým úkolem,

E. vzhledem k tomu, že propojení mezi členskými státy je stále obecně nedostatečné a 
vzhledem k tomu, že některé regiony zůstávají izolované,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0441.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0485.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0223.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0068.
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F. vzhledem k tomu, že alternativní dodávky a tranzitní trasy a nová propojení jsou důležité 
pro zajištění toho, aby solidarita mezi členskými státy začala fungovat,

G. vzhledem k tomu, že dnes plánované energetické infrastruktury musí být v souladu 
s dlouhodobými cíli EU v oblasti klimatu a energetiky,

H. vzhledem k tomu, že energetická účinnost nabízí účinný a nákladově efektivní nástroj pro 
dosažení udržitelné energetické budoucnosti a může částečně snížit potřebu investic do 
energetické infrastruktury,

I. vzhledem k tomu, že inteligentní sítě a měřící přístroje poskytují důležitou příležitost 
k vybudování účinného vztahu mezi výrobou energie, přenosem energie a spotřebiteli,

J. vzhledem k tomu, že dlouhá povolovací řízení a nedostatečná koordinace mezi správními 
orgány vedly k zásadním prodlevám a dodatečným nákladům, zvláště co se týče 
přeshraničních projektů,

K. vzhledem k tomu, že je třeba zaručit vysoce kvalitní veřejnou debatu a řádně zohlednit 
evropské právní předpisy v oblasti životního prostředí,

L. vzhledem k tomu, že tržní nástroje musí zůstat základem financování energetické 
infrastruktury a vzhledem k tomu, že určitou omezenou částku veřejných finančních 
prostředků lze požadovat pro financování některých projektů, jež nejsou přímo komerčně 
životaschopné,

I. Strategické plánování energetických infrastruktur

1. zdůrazňuje zásadní význam včasného a úplného provádění stávajících právních předpisů, 
včetně regulační činnosti, kterou požaduje třetí balíček pro vnitřní trh s energií;

2. je přesvědčen, že k plnému využití přínosů nové infrastruktury je nutný přístup EU, a 
zdůrazňuje nutnost vyvinout harmonizovanou metodu výběru projektů infrastruktury 
založenou na evropských a regionálních hlediscích a optimalizaci sociálně-ekonomických 
účinků a vlivů na životní prostředí;

3. zdůrazňuje, že referenční scénář použitý pro posouzení energetické infrastruktury pro rok 
2020 musí být v souladu s obecnými cíli energetické politiky a plánem EU do roku 2050 a 
s ostatními politikami EU (například v oblasti dopravy, budov a systému obchodování 
s emisemi (Emission Trading Scheme, ETS)), včetně politik týkající se energetické 
účinnosti (zejména provádění nadcházejícího akčního plánu energetické účinnosti (Energy 
Efficiency Action Plan, EEP)), jakož i potenciálního dopadu technologického pokroku a 
zavádění iniciativ „inteligentních měst“;

4. zdůrazňuje, že je nutné stanovit na základě hierarchie významnosti oblasti, kde lze 
infrastrukturu minimalizovat prostřednictvím politiky energetické účinnosti nebo stávající 
infrastrukturu modernizovat a kde je zapotřebí nová infrastruktura, kterou lze vybudovat 
vedle stávající infrastruktury;

5. zastává názor, že rozvoj energetické infrastruktury mezi EU a třetími zeměmi může 
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vytvářet riziko úniku uhlíku nebo zvyšovat toto riziko tam, kde již existuje; vyzývá 
Komisi, aby ve všech nutných případech předložila opatření pro řešení tohoto problému 
jakožto „mechanismus započítávání emisí uhlíku“ nebo požadovala dodržování směrnice 
EU 2009/28/ES;

6. zdůrazňuje, že je třeba se více zaměřit na vnitřní přenosové soustavy, které významně 
přispívají k integraci trhů s energií a ke konečnému řešení situace energetických ostrovů a 
úzkých míst přenosu;

7. vítá snahu Komise prosazovat regionální spolupráci a požaduje další pokyny k takovým 
regionálním iniciativám;

II. Scénář komplexního rozvoje infrastruktury

8. zzzastává názor, že ačkoli desetiletý plán rozvoje sítí (Ten-Year Network Development 
Plan, TYNDP) určuje příslušné projekty infrastruktury v oblasti elektrické energie, měl by 
rovněž stanovit i priority, které by měly být rozvíjeny pro dosažení cílů EU v oblasti 
energetiky a klimatu;

9. s cílem zajistit lepší správu budoucího plánování infrastruktury EU v oblasti elektrické 
energie a plynu vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní návrh na zlepšení 
transparentnosti a veřejné účasti při určování priorit EU v rámci procesu širší účasti 
zúčastněných stran dotýkajícího se odvětví energetiky, nezávislých odborníků, organizace 
spotřebitelů a nevládní organizací;

10. zastává názor, že desetiletý plán rozvoje sítí by měl být základem klouzavého programu 
rozvoje evropské infrastruktury přenosu elektřiny v rámci dlouhodobého výhledu 
evropského plánování, který by sledovala Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) a Komise;

11. zdůrazňuje, že podpora budování infrastruktury pro účinnou a inteligentní integraci 
energie z obnovitelných zdrojů je zásadní pro úspěšné dosažení celkových energetických 
cílů, a vítá, že je přiznána priorita severomořské síti, jakožto nezbytnému prvku budoucí 
evropské supersítě; žádá Komisi, aby konzultovala všechny příslušné zúčastněné strany 
s cílem urychlit určení elektrických dálnic a aby Evropskému parlamentu do roku 2014 
předložila nástin;

12. potvrzuje význam účinných infrastruktur dodávek plynu při zvyšování diversifikace a 
bezpečnosti dodávek a snižování energetické závislosti; upozorňuje na potřebu dalších 
požadavků na flexibilitu plynových infrastruktur, zejména s cílem zajistit zpětné toky, a 
zdůrazňuje, že infrastrukturu dodávek plynu je třeba rozvinout, přičemž musí být plně 
brán v úvahu přínos terminálů zkapalněného zemního plynu (LNG) a stlačeného zemního 
plynu (CNG);

13. domnívá se, že Komise dosud nevěnovala potřebnou pozornost rozvoji infrastruktury pro 
nekonvenční zdroje plynu, pokud jde o právní otázky, hodnocení životního cyklu a 
dopady na životní prostředí; žádá Komisi, aby provedla důkladné hodnocení této otázky;

14. upozorňuje na význam plánování integrované energetické infrastruktury pro zemědělské a 
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drobné venkovské zdroje energie, aby byla upřednostněna decentralizovaná produkce 
energie a rozvoj venkova;

15. zdůrazňuje důležitost infrastruktury na úrovni distribuce a úlohu, kterou hrají producenti, 
kteří jsou současně spotřebiteli, a provozovatelé distribuční soustavy při začleňování 
decentralizovaných energetických produktů do soustavy;

16. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 2012 představila konkrétní iniciativy na podporu 
rozvoje kapacit pro skladování energie (včetně víceúčelových zařízení pro plyn/vodík, 
elektřiny z vodních elektráren, vysokoteplotních solárních a jiných technologií);

17. soudí, že již vypracované projekty Komise na budování infrastruktury pro zachycování a 
přepravu CO2 by měly pokračovat; vyzývá Komisi, aby vypracovala předběžnou zprávu o 
pokroku dosaženém v rámci projektů financovaných EU v této oblasti;

18. naléhavě žádá Komisi, aby kriticky posoudila a dle potřeby přezkoumala číselné údaje o 
investičních potřebách uváděných ve sdělení o prioritách energetických infrastruktur, a 
žádá ji, aby Radě a Parlamentu podala zprávu o investicích, které budou pravděpodobně 
třeba;

III. Inteligentní sítě

19. je přesvědčen, že energetické infrastruktury by se měly více zaměřit na konečného 
uživatele a více se soustředit na interakci mezi kapacitami distribuční soustavy a 
spotřebou; poukazuje na přínosy nové elektrické soustavy začleňující moderní technologie 
a služby, jako jsou inteligentní měřící přístroje, inteligentní sítě a interoperabilní služby 
správy energie v oblasti výroby a poptávky řízené informačními a komunikačními 
technologiemi;

20. je přesvědčen, že inteligentní sítě a řešení energetické správy nabízejí jedinečnou možnost 
k posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, se zvláštním ohledem na malé a
střední podniky; vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh zahrnující povinné zavedení 
inteligentních měřících přístrojů pro všechny spotřebitele mimo oblast bydlení do roku 
2014; 

21. naléhavě žádá členské státy, aby ve spolupráci s evropskými normalizačními orgány a 
průmyslem urychlily práce na technických normách pro elektrická vozidla a inteligentní 
sítě a měřící přístroje s cílem provést jejich dokončení do roku 2012;

22. poukazuje na to, že členské státy jsou již povinny zavést inteligentní měřící přístroje pro 
nejméně 80 % svých konečných spotřebitelů do roku 2020; zdůrazňuje, že členské státy 
by měly podpořit dostatečný počet pilotních projektů pro spotřebitele v oblasti bydlení 
s cílem posílit proces inovací, jak stanoví třetího balíček pro trh s energií; požaduje, aby 
byla v souladu se stávajícími právními předpisy Evropské unie stanovena jasná pravidla 
týkající se ochrany soukromí a osobních údajů;

IV. Definování jasných a transparentních kritérií pro prioritní projekty

23. vítá prioritní koridory, které určila Komise, a souhlasí s tím, že je nutné optimalizovat 
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omezené finanční prostředky; požaduje jasnou a transparentní metodiku vedoucí k určení 
prioritních projektů splňujících sílící evropské potřeby z hlediska dodržování zásad 
bezpečnosti, udržitelnosti a rozvoje vnitřního trhu;

24. zdůrazňuje, že výběr projektů evropského zájmu by měl být prováděn na základě 
objektivních a transparentních kritérií a za účasti všech zainteresovaných subjektů; 
zdůrazňuje, že všechny projekty evropského zájmu by měly přispívat k dosahování cílů 
energetické politiky EU, a zastává názor, že následující kritéria by měla být povinná:

– projekty musí být v zásadním evropském zájmu,

– jejich nutnost musí být prokázána na základě hierarchie infrastruktury,

– musí být v souladu s klimatickými a environmentálními cíli,

– musí být v souladu s dlouhodobou energetickou politikou EU (umožňovat pružné a  
multifunkční uplatňování a předcházet nezvratným účinkům),

– musí využívat osvědčené technologie, jako jsou informační a komunikační 
technologie a inteligentní sítě;

25. zastává názor, že v závislosti na povaze infrastruktury a s cílem umožnit další stanovení 
priorit projektů by zvažovaná kritéria měla zahrnovat:

– přínos k ukončení „energetických ostrovů“,

– nákladovou efektivnost,

– vyspělost projektů,

– omezování potenciálního krácení obnovitelných zdrojů energie,

– dopad na životní prostředí,

– veřejný zájem;

26. zdůrazňuje, že musí být zaručeno hodnocení možných překážek trhu podněcovaného 
rozvojem energetické infrastruktury;

27. upozorňuje, že je třeba zvýšit transparentnost jasným informováním veřejnosti o cíli 
každého projektu; požaduje, aby byl v rámci veřejných konzultací ověřován důkaz o 
splnění daných kritérií;

V. Rychlá a transparentní povolovací řízení

28. souhlasí s tím, že je nutné včasné provádění projektů evropského zájmu, a vítá návrh 
Komise na zefektivnění, posílení koordinace a zlepšení povolovacích řízení za 
předpokladu, že bude dodržována zásada subsidiarity;

29. vítá zřízení vnitrostátního kontaktního orgánu pro každý projekt evropského zájmu 
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(„kontaktní místo pro všechno“) jako jediného správního rozhraní mezi společnostmi 
připravujícími projekty a příslušnými orgány zapojenými do povolovacího řízení; zastává 
názor, že ve věci přeshraničních projektů by měla být zajištěna další koordinace mezi 
vnitrostátními „kontaktními místy pro všechno“ a zvýšená úloha Komise v této 
koordinaci;

30. vyzývá Komisi, aby rozhodla, zda by mohly být zřízeny společné nebo koordinované 
postupy stanovující konkrétní klíčová opatření (pravidelné výměny informací, včasná 
sdělování rozhodnutí, společné mechanismy pro řešení problémů atd.); povzbuzuje 
Komisi, aby posoudila možnost úprav některých aspektů vnitrostátního správního práva;

31. vítá zavedení lhůt, v nichž musí příslušné výkonné orgány dospět ke konečnému 
rozhodnutí; vyzývá Komisi, aby tuto iniciativu dále posoudila s ohledem na různorodou 
škálu specifických vlastností projektů a územní charakteristiky projektů a aby vyhodnotila 
udržitelnost využívání rozhodčích řízení jako nástroje při konečném rozhodování;

32. podporuje participativnější přístup a uznává, že zajištění většího přijetí projektů 
energetické infrastruktury ze strany místního obyvatelstva jde ruku v ruce s jejich podílem 
na přípravě těchto projektů v nejranější možné fázi; požaduje účast občanské společnosti 
na konzultačním procesu pro projekty evropského zájmu;

33. žádá Komisi, aby dále posoudila, zda by se kompenzační mechanismy mohly ukázat jako 
užitečné pro schvalování přeshraničních projektů, které nepřinášejí výhody pro některé 
(tranzitní) regiony, jsou však nutné pro dosažení energetických cílů EU;

VI. Nástroje financování 

34. konstatuje, že investice do sítí jsou cyklické a je třeba na ně pohlížet z historické 
perspektivy; poukazuje na to, že velká část infrastruktury vybudované v posledních 
desetiletích k propojení centralizovaných elektráren v nadcházejících letech zastará; 
upozorňuje, že společnost bude očekávat optimalizaci nákladů na zavádění nové 
infrastruktury;

35. zdůrazňuje, že velkou část nákladů investic do infrastruktury musí financovat trh a musí 
se tak dít na základě zásady „platí uživatel“; zastává názor, že nejsou-li projekty pro trh 
atraktivní, ale jejich rozvoj je nutný pro dosažení stanovených cílů, mělo by být využito 
veřejné financování k vyvážení soukromých investic pomocí zřízení inovační kombinace 
finančních nástrojů;

36. zdůrazňuje, že stabilní, předvídatelný a přiměřený regulační rámec je pro podporu investic 
zásadní;

37. upozorňuje, že je třeba v maximální možné míře využít tržní nástroje, včetně projektových 
dluhopisů, úvěrových záruk, opatření pro sdílení rizik, pobídek financování partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, partnerství s EIB a využívání výnosů ze systému ETS 
v souladu s cíli EU v oblasti energetiky a klimatu;

38. připomíná význam transparentních a nediskriminačních sazeb pro zajištění vhodného 
rozdělení nákladů u přeshraničních investic, spravedlivých cen pro spotřebitele a větší 
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konkurenceschopnosti;

39. vítá iniciativu Komise, která hodlá v roce 2011 předložit návrh na řešení rozdělení 
nákladů technologicky složitých nebo přeshraničních projektů;

40. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.


