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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o energetickém plánu do roku 2050, budoucnosti s energií
(2012/2103(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Energetický plán do roku 2050“ a doprovodné 
pracovní dokumenty (COM(2011)0885),

– s ohledem na návrh usnesení o dopadu fotovoltaických zařízení na pastviny (B7–
0186/2012),

– s ohledem na návrh usnesení o výstavbě elektráren využívajících energii přílivových vln 
(B7–-0192/2012), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 20121 o zahájení spolupráce s partnery za 
našimi hranicemi v oblasti energetické politiky: Strategický přístup k zabezpečeným, 
udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2012 k plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (2011/2095(INI))2,

– 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, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2012),

Cíle energetického plánu EU do roku 2050

1. uznává přínosy spolupráce členských států na transformaci energetického systému, která 
musí být nyní zahájena; podporuje tedy energetický plán Komise do roku 2050 jakožto 
základ pro navrhování legislativních a dalších iniciativ v oblasti energetické politiky 
s cílem vytvořit rámec dané politiky pro rok 2030, včetně milníků a cílů; poznamenává, že 
předpokladem pro vymezení energetických cílů do roku 2050 je celoevropská správa; 
v duchu Unie usiluje o strategii, která členským státům umožní, aby navázaly spolupráci a 
necítily se být pod tlakem uvedeného energetického plánu;

2. konstatuje, že navrhované strategie do roku 2030 a 2050 nejsou ze své povahy 
deterministické, ale slouží spíše jako základ pro konstruktivní dialog o otázkách 
souvisejících s průmyslem, výzkumem a energetikou;

3. zdůrazňuje význam energetické politiky EU během finanční krize; podtrhuje roli, jakou by 
energie případně mohla hrát v podpoře růstu a konkurenceschopnosti v EU; vyzývá 
Komisi, aby navrhla strategie pro období po roce 2020 a představila politický rámec 
evropské energetické politiky do roku 2030; vybízí členské státy, aby zintenzívnily své 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0238.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0086.
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současné úsilí o dosažení stávajících cílů do roku 2020 v oblasti energetické politiky EU;

4. zdůrazňuje, že jasný politický a regulační rámec bude stimulovat nezbytné investice do 
nízkouhlíkové energetiky; podtrhuje význam energetické strategie zaměřené na zvyšování 
bezpečnosti dodávek energie a hospodářské konkurenceschopnosti v EU prostřednictvím 
opatření, jako je diverzifikace přepravních tras a zdrojů dodávek, a na energetickou 
účinnost;

5. připomíná, že mezi pravomoci každého členského státu patří vymezení jeho vlastní 
skladby zdrojů energie; potvrzuje, že energetický plán do roku 2050 doplňuje vnitrostátní, 
regionální a místní úsilí o modernizaci dodávek energie; uznává tedy nutnost, aby členské 
státy spolupracovaly na základě společných cílů, a stejně tak významnou roli, jakou má 
hrát EU; naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby se nadále zabývaly možnostmi, 
díky nimž lze dosáhnout cíle dekarbonizace EU ekonomicky účinným, bezpečným a 
udržitelným způsobem, a pokračovaly v úsilí o úplné využití potenciálu k nákladově 
efektivním úsporám energie podporovaném mimo jiné z dostupných finančních nástrojů 
Unie; zároveň uznává výhody vytvoření koordinovaného a případně společného 
evropského přístupu;

6. připouští závěry, jichž je dosaženo v energetickém plánu a které zní tak, že přechod 
odvětví energetiky na celoevropskou úroveň je z technického a ekonomického hlediska 
proveditelný a za určitých předpokladů by mohl být v dlouhodobém horizontu méně 
nákladný, než kdyby se pokračovalo v současných politikách;

Klíčové prvky dlouhodobé strategie

7. uznává závěry, jichž je dosaženo v energetickém plánu do roku 2050 a které zní, že mezi 
opatřeními, která musí být přijata v rámci analyzovaných scénářů s cílem transformovat 
energetický systém EU, existují společné prvky bez ohledu na konkrétní zvolený způsob 
dosažení nízkouhlíkového energetického systému do roku 2050; domnívá se, že energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická účinnost a energetická infrastruktura jsou dobrou 
volbou;

8. uznává, že vyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů po roce 2020 je klíčovým aspektem 
udržitelnějšího energetického systému; dále uznává, že všechny scénáře dekarbonizace 
zkoumané ve sdělení Komise předpokládají zvýšený podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci skladby zdrojů energie EU, a to ve výši přibližně 30 % na hrubé konečné spotřebě 
energie v roce 2030;

9. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost a úspory energie budou hrát zásadní roli 
v transformaci energetického systému a že splnění cílů pro rok 2020 je důležitou 
základnou pro další pokrok do roku 2050; v tomto ohledu doporučuje, aby byla 
energetická účinnost v členských státech začleněna do vnitrostátních učebních osnov;

10. zdůrazňuje naléhavou potřebu nové, inteligentní a flexibilní infrastruktury – včetně 
inteligentních energetických sítí a inteligentních měřicích přístrojů – a plně integrovaného 
plánování sítí s cílem mimo jiné integrovat místní a vzdálenější zdroje energie 
z obnovitelných zdrojů v celé EU, což se ukazuje jako nezbytné; kromě toho zdůrazňuje 
naléhavou potřebu zavést mechanismus, který by umožňoval financování infrastrukturních 
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projektů společného zájmu ze strany EU;

Energie z obnovitelných zdrojů

11. zdůrazňuje, že přístup k politice energie z obnovitelných zdrojů založený spíše na 
evropském hledisku je klíčový ve střednědobém až dlouhodobém horizontu; vybízí 
členské státy, aby spolupracovaly za účelem optimalizace nákladové efektivnosti rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a zajistily, aby se investice vynakládaly tam, kde budou 
nejproduktivnější a nejúčinnější, přičemž je třeba přihlížet ke zvláštním charakteristikám 
členských států; v této souvislosti zdůrazňuje významnou roli Komise jakožto 
zprostředkovatele; podotýká, že v dlouhodobém horizontu se obnovitelné zdroje energie 
v Evropě přesunou do středu skladby zdrojů energie s tím, jak u nich bude docházet 
k pokroku od vývoje technologií po hromadnou výrobu a nasazení, od provádění v malém 
měřítku po provádění ve velkém rozsahu, s integrací místních a vzdálenějších zdrojů, od 
dotací k hospodářské soutěži; zdůrazňuje, že měnící se povaha obnovitelných zdrojů 
energie vyžaduje změny v politice, které je třeba učinit s cílem dosáhnout větší integrace 
trhu; zdůrazňuje nutnost postupného odstraňování režimů podpory v závislosti na 
zdokonalování technologií a dodavatelských řetězců a na řešení selhání trhu;

Infrastruktura a vnitřní trh s energií

12. zdůrazňuje, že jelikož členské státy sledují cíl bezpečnosti dodávek energie a energetické 
závislosti, je nutné přesunout pozornost směrem k modelu energetické nezávislosti 
zajištěním rychlého dokončení vnitřního trhu EU s energií a infrastruktury supersítě EU 
spojující sever a jih, východ a západ; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby politický a 
regulační vývoj v členských státech odstranil zbývající překážky v infrastruktuře a 
nevytvářel nové bariéry omezující integraci trhu s elektřinou a plynem nebo energií; navíc 
zdůrazňuje, že rozhodnutí v oblasti energetické politiky v každém vnitrostátním systému 
musí zohledňovat to, jak by taková rozhodnutí mohla ovlivnit ostatní členské státy;

13. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit plně integrovaný trh do roku 2014; poukazuje na význam 
úplného uplatňování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií ve všech 
členských státech a na nutnost zajistit, aby žádný členský stát nebo region nezůstal po roce 
2015 od evropské energetické a plynárenské sítě izolován nebo nebyl ohrožen 
nedostatkem vhodných spojení; zdůrazňuje nutnost přihlížet k sociálnímu dopadu a 
zároveň zajistit, aby ceny energie lépe odrážely náklady;

14. zdůrazňuje nové výzvy, jako je potřeba flexibilních zdrojů v energetickém systému (např. 
flexibilní výroba, skladování a řízení poptávky), které se objeví vzhledem ke zvyšování 
podílu kolísavě vyráběné elektřiny z obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje nutnost disponovat 
dostatečnou dostupnou kapacitou pro zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že vývoj politiky v členských státech by neměl vytvářet nové překážky 
bránící v integraci trhu s elektřinou či plynem;

15. znepokojují ho zpoždění, která mají dopad na dokončení jižního koridoru; zdůrazňuje, že 
je nutné dosáhnout bezpečnosti dodávek energie prostřednictvím diverzifikace energie, a 
poukazuje na potenciál doplňkového koridoru zkapalněného zemního plynu (LNG) ve 
východním Středomoří, který by byl flexibilním zdrojem energie a současně motivací 
k širší hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu EU s energií;
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16. připomíná, že trhy musí nadále hrát hlavní roli ve financování investic do energetické 
infrastruktury, a zároveň uznává, že existuje několik projektů, které mohou vyžadovat 
omezenou veřejnou podporu, aby se tak dosáhlo pákového efektu v oblasti soukromého 
financování; zdůrazňuje, že každý příspěvek z veřejných financí by měl být založen na 
jasných, transparentních kritériích, neměl by narušovat hospodářskou soutěž a měl by 
zohledňovat zájmy spotřebitelů;

17. zdůrazňuje roli přístupu založeného na jednotném kontaktním místě při doplňování cílů 
EU v oblasti zjednodušování, které usilují o omezení byrokracie, což má za následek 
zrychlení postupů pro povolování a schvalování a snížení administrativní zátěže kladené 
na společnosti, které žádají o povolení týkající se rozvoje energetické infrastruktury, a 
zároveň je tak zajištěno dodržování platných pravidel a předpisů; vyzývá členské státy, 
aby v této souvislosti přezkoumaly své postupy;

18. naléhavě vyzývá členské státy a mezinárodní společenství, aby zachovaly vzdělávací 
instituce, které formují kvalifikovanou pracovní sílu v oblastech bezpečnosti energie, 
zabezpečení dodávek energie a nakládání s odpadem;

Role specifických zdrojů energie

19. souhlasí s Komisí, že zemní plyn bude mít rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, protože představuje rychlý a nákladově efektivní způsob snížení 
závislosti na jiných více znečišťujících fosilních palivech, a tedy i snížení emisí 
skleníkových plynů;

20. uznává klíčovou roli plynu jak v přechodu k nízkouhlíkovému energetickému systému a 
jakožto způsobu flexibilního zálohování, tak ve vyrovnávání kapacity kolísající energie 
z obnovitelných zdrojů;

21. domnívá se, že plyn z nekonvenčních zdrojů má svoji roli v budoucí skladbě zdrojů 
energie EU, a vyzývá Komisi a členské státy, aby při formulaci budoucích výhledových 
scénářů v oblasti energie přihlížely k vývoji souvisejícímu s plynem z nekonvenčních 
zdrojů;

22. zdůrazňuje význam zachycování a ukládání CO2 (CCS) na cestě k dosažení cílů pro rok 
2050 a cílů dekarbonizace; zdůrazňuje, že CCS by mělo být připraveno do roku 2030, 
pokud mají mít fosilní paliva ve skladbě zdrojů energie i nadále významnou úlohu; 
podtrhuje, že CCS je rovněž významnou možností dekarbonizace některých odvětví 
těžkého průmyslu a ve spojení s biomasou by mohlo poskytovat „uhlíkově negativní“ 
hodnoty;

23. konstatuje, že optimální, bezpečné a udržitelné využívání domácích zdrojů energie a 
konkurenceschopnost infrastruktury nezbytné pro stabilní dodávku domácí nebo dovezené 
energie, včetně rafinace, mohou přispět k větší energetické bezpečnosti;

Globální výzvy v oblasti energetiky

24. uznává skutečnost, že EU působí v globálním kontextu, a zároveň připomíná závěry Rady 
pro dopravu, telekomunikace a energetiku z listopadu roku 2011 o posílení vnějšího 
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rozměru energetické politiky EU, dále připomíná potřebu širšího a koordinovanějšího 
přístupu EU k mezinárodním vztahům v oblasti energetiky, aby bylo možné reagovat na 
celosvětové výzvy v oblasti energetiky a na změnu klimatu, zabývat se otázkami 
souvisejícími s konkurenceschopností a únikem uhlíku a zachovat a prosazovat nejvyšší 
standardy jaderné bezpečnosti a zároveň zajistit bezpečné, zabezpečené a diverzifikované 
dodávky energie;

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit v EU bezpečnost dodávek energie, a to prostřednictvím 
alternativních zdrojů energie, a omezit závislost na dovozu; zdůrazňuje proto vzrůstající 
význam průzkumu nalezišť ropy a plynu ve Středozemním moři a v oblasti Arktidy; 
domnívá se, že je naléhavě nutné vytvořit politiku EU v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně vymezení výlučných ekonomických zón členských států EU a 
příslušných třetích zemí v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu, jejímiž signatáři 
jsou všechny členské státy EU i EU jako celek;

26. zdůrazňuje, že udělování povolení k vrtání a vymezování výlučných ekonomických zón se 
ve vztahu k třetím zemím stane třecí plochou a že by si EU v tomto ohledu měla zachovat 
vysokou úroveň svých politických schopností; zdůrazňuje, že energie by měla sloužit jako 
katalyzátor míru, spolupráce a stability;

27. připouští význam široké spolupráce v arktickém regionu, zejména mezi zeměmi 
z euroatlantické oblasti; vyzývá proto Komisi, aby předložila ucelené posouzení přínosů a 
rizik, pokud jde o působení EU v arktické oblasti;

28. zdůrazňuje význam posilování spolupráce a dialogu s dalšími strategickými partnery 
v oblasti energetiky; zdůrazňuje význam jednotného vystupování EU vůči třetím stranám, 
pokud jde o energetické otázky; podtrhuje roli Komise v koordinaci a podpoře opatření 
členských států;

Systém obchodování s emisemi (ETS)

29. uznává, že systém ETS je hlavním, i když nikoli jediným, nástrojem umožňujícím 
snižování průmyslových emisí a podporu investic do nízkouhlíkových technologií; 
konstatuje, že ETS je třeba dále zdokonalit; podotýká, že jakékoli změny v ETS by 
vyžadovaly pečlivé posouzení dopadu na ceny elektřiny a na konkurenceschopnost 
energeticky náročných odvětví; vyzývá Komisi a členské státy, aby evropským 
průmyslovým odvětvím umožnily rozvíjet inovativní technologická řešení;

30. vyzývá EU, aby nadále hrála aktivní roli v mezinárodních jednáních o globálním ujednání 
o klimatu; zastává názor, že diplomacie v oblasti klimatu by měla spadat pod záštitu 
Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ); zdůrazňuje, že EU musí znát důsledky 
situace, kdy by se nepodařilo uzavřít globální dohodu ohledně změny klimatu;

Výzkum, nové technologie a alternativní paliva

31. domnívá se, že ceny hrají zásadní roli v otázce investic do činností souvisejících 
s energetikou a výrobou energie; podotýká, že politiky různých členských států, jejichž 
cílem je podpora energie z obnovitelných zdrojů, jsou úspěšné, ale zároveň se potýkají 
s problémy; zastává názor, že současné poměrně vysoké ceny fosilních paliv podporují 
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rozvoj energie z obnovitelných zdrojů; poznamenává však, že v některých členských 
státech může vést finanční podpora energie z obnovitelných zdrojů k vysokým cenám 
energie;

32. domnívá se, že i když náklady na energii v Evropě v posledních letech stouply, byl tento 
vývoj impulsem pro inteligentní přístup, jenž je založen na zdravém úsudku a je zaměřen 
na energetickou účinnost a úspory energie; bez ohledu na to se domnívá, že role 
informačních a komunikačních technologií (IKT) je pro energetiku stále významnější; 
v této souvislosti zdůrazňuje roli inteligentních měřicích přístrojů, pokud jde o 
poskytování údajů o spotřebě energie v domácnostech a podnicích spotřebitelům;

33. vyzývá Komisi, aby zaručila, že program Horizont 2020 a evropská inovační partnerství 
v rámci Unie inovací budou upřednostňovat potřebu rozvíjet všechny druhy udržitelných 
nízkouhlíkových technologií s cílem posílit konkurenceschopnost EU, podpořit tvorbu 
pracovních míst a napomáhat změně chování spotřebitelů;

34. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu a vývoje ze strany daného průmyslu, pokud jde o 
využívání zemního plynu v námořním a leteckém odvětví;

35. podporuje další výzkum systémů chlazení a vytápění s cílem provádět ambiciózní politiku 
EU; vyzývá veřejné orgány, aby provedly posouzení dopadů na podzemní zdroje na 
regionální úrovni s cílem optimalizovat přidělování prostředků na geotermální energii, 
břidlicový plyn a další podzemní zdroje a tím také maximalizovat přínosy pro společnost;

36. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


