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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o současných výzvách a možnostech obnovitelné energie na evropském trhu s energií
(2012/2259(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Obnovitelná energie: významný činitel na 
evropském trhu s energií“ a příslušné pracovní dokumenty (COM(2012)0271),

– s ohledem na čl. 194 odst. 1 SFEU,

– s ohledem na sdělení Komise o energetickém plánu do roku 2050 (COM(2011)0885),

– 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/ES,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 
2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
2003/54/ES,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 
2003/55/ES,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
regionální rozvoj a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že podíl obnovitelné energie v evropské energetické skladbě vzrůstá 
z krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého hlediska;

B. vzhledem k tomu, že energetická politika musí vždy vyváženě sledovat cíle bezpečnosti 
dodávek, hospodárnosti a šetrnosti k životnímu prostředí;

C. vzhledem k tomu, že energetickou politikou Unie se v duchu solidarity mezi členskými 
státy při uskutečňování myšlenky vnitřního trhu a s ohledem na nutnost zachování a 
zlepšení současného stavu životního prostředí mimo jiné sleduje cíl, jímž je podpora 
rozvoje nových a obnovitelných zdrojů energie;

D. vzhledem k tomu, že volba skladby energetických zdrojů spadá podle evropských smluv 
do příslušnosti členských států;
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E. vzhledem k tomu, že EU je v současnosti na dobré cestě ke splnění cíle, jímž je do roku 
2020 dosáhnout 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů v energetické skladbě;

F. vzhledem k tomu, že hospodářská a dluhová krize v Evropě ještě nebyla překonána a 
veřejné rozpočty stojí před velkými výzvami;

G. vzhledem k tomu, že investoři potřebují jistotu a kontinuitu pro své budoucí investice i po 
roce 2020;

Pro využívání energie z obnovitelných zdrojů

1. souhlasí s Komisí, že obnovitelné energetické zdroje v Evropě budou v budoucnosti tvořit 
stále větší podíl na zásobování energií, což se týká jak dodávek elektřiny, tak i vytápění, 
chlazení a odvětví dopravy, a že energetická závislost Evropy na konvenčních zdrojích 
energie se bude snižovat;

2. zdůrazňuje, že dodávky bezpečné a cenově dostupné energie, jež je šetrná vůči životnímu 
prostředí, jsou nezbytné pro konkurenceschopnost evropského průmyslu; podtrhuje proto, 
že transformace systému dodávek energie a zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů se musí uskutečnit účinně z hlediska nákladů a zároveň nesmí ohrozit bezpečnost 
dodávek;

3. konstatuje, že podpora energie z obnovitelných zdrojů je nyní v členských státech 
poskytována nezávisle a ve velice odlišných správních regulačních rámcích a že členské 
státy mají různý potenciál rozvoje v závislosti na přírodních podmínkách;

4. uvádí, že společenské i politické přijímání energie z obnovitelných zdrojů se různí a že 
existují značné rozdíly v dostupnosti veřejných a soukromých finančních prostředků 
uvolněných na podporu této energie;

5. je znepokojen tím, že v podmínkách tržního hospodářství je na trhu s energií dosud pouze 
část energie z obnovitelných zdrojů konkurenceschopná, zatímco se však tržním cenám 
blíží i jiné technologie; souhlasí s Komisí, že je nutno využít všechny dostupné prostředky 
ke snížení nákladů, aby byla energie z obnovitelných zdrojů v podmínkách tržního 
hospodářství konkurenceschopná;

Energie z obnovitelných zdrojů na evropském vnitřním trhu s energií 

6. konstatuje, že vnitřní trh s plynem a elektřinou má být dokončen do roku 2014; vítá záměr 
Komise podat stručnou zprávu o situaci ohledně dokončování vnitřního trhu s energií;

7. uvádí, že přeshraniční obchod s elektřinou je do značné míry neúčinný v důsledku asi 
170 různých mechanismů podpory energie z obnovitelných zdrojů v rámci Evropské unie, 
protože tyto různé mechanismy upevňují stávající nerovnosti, nebo je dokonce vytvářejí, a 
kladou tak překážky dokončování vnitřního trhu s energií;

8. konstatuje, že největší zisk z dokončení vnitřního trhu s energií budou mít spotřebitelé; 
podporuje názor Komise, že i v případě energie z obnovitelných zdrojů je třeba uplatnit 
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hospodářskou soutěž, protože je nejlepší motivací k rychlým pokrokům v oblasti inovací a 
ke snižování nákladů;

9. bere se znepokojením na vědomí, že dosud nejsou téměř vůbec využívány mechanismy 
spolupráce vytvořené směrnicí 2009/28/ES; poukazuje za zjištění Komise, podle nichž by 
přineslo lepší využívání stávajících možností spolupráce značný užitek; vítá, že Komise 
uvádí, že vypracuje pokyny ke spolupráci v rámci EU; vyzývá členské státy, aby lépe 
využívaly možnosti spolupráce a zintenzivnily vzájemnou komunikaci;

10. zdůrazňuje, že energii z obnovitelných zdrojů je nutno ve všech členských státech co 
nejdříve plně začlenit do evropského vnitřního trhu s energií a že musí dlouhodobě plnit 
funkce a úkoly ve prospěch stability systému, které dosud zajišťovaly konvenční zdroje 
energie;

Požadavky na infrastrukturu 

11. konstatuje, že většinou decentralizované dodávky energie z obnovitelných zdrojů do sítí, 
jež je vyráběna na vzdáleném místě a její produkce je závislá na počasí, potřebují jiná 
bezpečnostní opatření v oblasti infrastruktury, než jaká vyžaduje nynější energetická 
infrastruktura, která byla vytvořena výhradně na základě konvenčních energetických 
zdrojů;

12. konstatuje, že rozvoj energie z obnovitelných zdrojů a kolísavé zásobování touto energií 
vyžadují v zájmu zajištění bezpečnosti dodávek dosud neexistující rezervní kapacity 
konvenční výroby energie; poznamenává, že tvorba rezervních kapacit obnáší značné 
náklady; bere na vědomí, že je stále více požadována jejich podpora, aby bylo možné 
učinit vytváření nebo zachovávání konvenčních rezerv z hospodářského hlediska 
přitažlivější; odmítá soutěž o dotace mezi energetickými zdroji a požaduje uspořádání trhu 
s energií, jež se bude řídit podle zásad tržního hospodářství;

13. zdůrazňuje, že pokud bude podíl obnovitelných zdrojů energie na energetické skladbě 
vysoký, bude přítomná síťová infrastruktura postavena před mimořádné výzvy; 
konstatuje, že vyšší napájení energií z obnovitelných zdrojů v některých členských státech 
značně ohrožuje bezpečnost dodávek energie; je znepokojen tím, že podle sítě ENTSO-E 
souvisí 80 % veškerých výpadků v evropských energetických sítích přímo nebo nepřímo 
s napájením sítí energií z obnovitelných zdrojů;

14. uvádí, že nejlepší a nejvíce konkurenceschopné lokality v EU, pokud jde o obnovitelné 
zdroje energie, jsou často značně zeměpisně vzdáleny od spotřebitelských center; 
konstatuje, že tyto lokality je možné využívat pouze za předpokladu, že budou 
vybudovány přenosové soustavy;

15. konstatuje, že intenzivní rozvoj energie z obnovitelných zdrojů a dodávky této energie do 
sítě, které jsou získávány ze vzdáleného místa a jsou závislé na počasí, mohou vyvolat 
nekoordinované přeshraniční toky energie do jiných členských států (loop flows), a pokud 
nebude tento rozvoj provázen budováním potřebné sítě, bude k obnovení bezpečnosti 
dodávek potřeba stále častěji zasahovat proti přetěžování sítě; je znepokojen situací 
ohledně budování síťové infrastruktury v členských státech;
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16. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí technologie pro skladování elektřiny, které umožní zapojit 
obnovitelné zdroje energie do energetického zásobování; připomíná, že je naléhavě nutné 
provádět další výzkum v oblasti skladování energie;

17. je přesvědčen, že v rámci zásobování energií v budoucnosti a řízení energie 
z obnovitelných zdrojů budou hrát významnější roli informační a komunikační 
technologie; vyzývá Komisi, aby urychleně předložila návrhy na budování, podporu a 
standardizaci inteligentních elektrických sítí a měřicích přístrojů; zdůrazňuje, že přitom 
kromě jistoty při plánování na straně poskytovatelů musí hrát důležitou úlohu také 
přijímání ze strany spotřebitelů a ochrana údajů;

18. zdůrazňuje, že další rozvoj obnovitelných zdrojů energie trvale změní evropskou krajinu; 
konstatuje, že společenského přijetí energie z obnovitelných zdrojů může být dosaženo 
jedině prostřednictvím transparentních postupů při územním plánování, budování a 
udělování povolení, jichž se budou účastnit všechny zúčastněné strany;

Mezinárodní spolupráce a obchod

19. je si vědom toho, že světové trhy s energií z obnovitelných zdrojů rostou, což bude mít 
příznivý vliv na náklady a další rozvoj stávajících technologií;

20. zdůrazňuje, že nepovolené narušování hospodářské soutěže na trhu je nepřijatelné; vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve dokončila probíhající veřejné soutěže; zdůrazňuje, že svobodné 
celosvětové trhy nabízejí ty nejlepší podmínky pro růst výroby energie z obnovitelných 
zdrojů; podtrhuje, že je nutno dále odstraňovat omezení obchodu; vyzývá Komisi, aby 
nezaváděla žádné nové překážky obchodu týkající se hotových výrobků nebo součástí, 
které by se uplatňovaly v souvislosti s energií z obnovitelných zdrojů;

21. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit spolupráci se sousedními státy EU v oblasti 
energetické politiky; zdůrazňuje, že zejména v oblasti Středomoří se skýtají velké 
příležitosti k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie; připomíná potenciál 
projektů, jako jsou Desertec a Helios, a rovněž potenciál dalšího rozvoje využívání vodní 
energie v Norsku a ve Švýcarsku;

Inovace, výzkum a vývoj

22. konstatuje, že Evropa zaujímá v oblasti technologií pro energii z obnovitelných zdrojů 
vedoucí úlohu; zdůrazňuje, že k tomu přispívají zejména malé a střední podniky; 
podtrhuje, že přední postavení na trzích s technologiemi pro energii z obnovitelných 
zdrojů mohou Evropě zajistit jedině inovace prováděné díky výzkumu a vývoji;

23. je znepokojen tím, že byl v některých oblastech odvětví obnovitelných zdrojů energie 
zanedbáván výzkum a vývoj, což zčásti vedlo k hospodářským potížím; zdůrazňuje, že je 
nutno investovat do dalšího rozvoje stávajících technologií, aby zůstaly 
konkurenceschopné, nebo aby se takovými staly;

24. vítá oznámení Komise, že roku 2013 předloží sdělení o politice v oblasti energetických 
technologií; vyzývá Komisi, aby se v něm soustředila na technologie skladování;
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Evropský rámec podpory energie z obnovitelných zdrojů 

25. zdůrazňuje, že členské státy v současnosti používají přibližně 170 různých druhů režimů 
podpory; podtrhuje, že tato podpora vedla k intenzivnímu růstu, nicméně režimy podpor 
jsou zčásti velmi nákladné a zčásti do značné míry finančně zatěžují spotřebitele, aniž by 
tito měli předem možnost volby; konstatuje, že i přes dotace poskytované obnovitelným 
zdrojům energie bylo dosud konkurenceschopnosti vůči konvenčním metodám výroby 
možné dosáhnout pouze v dílčích oblastech nebo ve výhodných zeměpisných polohách;

26. zdůrazňuje, že v některých členských státech jsou ceny energie vzhledem k zásahům státu 
srovnatelně vysoké pro koncové spotřebitele i průmyslové odběratele; připomíná, že roku 
2010 mělo 22 % domácností v EU starosti, zda budou moci zaplatit účty za elektřinu, a 
předpokládá, že se tato situace od té doby mohla zhoršit; zdůrazňuje, že je nutno zabránit 
energetické chudobě a že nesmí být ohrožena konkurenceschopnost průmyslu;

27. varuje, že příliš vysoké podpůrné částky mohou v důsledku nadměrného vyrovnání brzdit 
technologický pokrok a bránit integraci trhu, protože zmenšují pobídky k rozvoji 
inovativnějších produktů s nižšími náklady;

28. vítá sdělení Komise, že vypracuje pokyny pro osvědčené postupy a reformu vnitrostátních 
režimů podpor energie z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, aby tyto pokyny 
předložila co nejdříve, zároveň je však přesvědčen, že pokyny pro osvědčené postupy jsou 
pouze prvním krokem a že je nutno pracovat na ukončení vnitrostátních režimů podpor; 
tyto režimy však nesmí být se zpětnou platností měněny ani ukončeny, protože to by 
vyslalo nežádoucí signály investorům;

29. je přesvědčen, že pouze evropský režim podpor umožní rozvinout plný potenciál energie 
z obnovitelných zdrojů v nejúčinnějším rámci z hlediska nákladů; spatřuje rozhodující 
výhody v evropském trhu s energií z obnovitelných zdrojů, který je z technologického 
hlediska neutrální a kde musí dodavatelé energie dosáhnout předem stanoveného podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, přičemž tento uvedený podíl mohou získat také 
obchodem s osvědčeními na trhu určeném pro taková osvědčení; konstatuje, že zkušenosti 
z členských států ukazují, že je třeba zavést vysoké pokuty při neplnění povinností, aby 
bylo zajištěno, že bude dosaženo příslušného podílu;

30. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh na evropský režim podpor, v jehož rámci 
trh s osvědčeními umožní, aby si ku prospěchu energie z obnovitelných zdrojů 
konkurovaly napříč Evropou různé technologie;

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


