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STRUČNÉ ODŮVODNĚNí

Zvyšování energetické účinnosti je nejrychlejším, nejtrvalejším a nejúspornějším 
prostředkem, jak snížit emise skleníkových plynů a jak zvýšit zabezpečení dodávek energie. 
Vzhledem k tomu, že změny klimatu se stávají stále významnějším tématem diskusí 
v mezinárodním i evropském kontextu, je nezbytné dosáhnout cíle spočívajícího ve snížení 
spotřeby energie v Evropě o 20 % do roku 2020, jak bylo stanoveno na jarním zasedání 
Evropské rady, což také výrazně přispěje k dosažení cíle spočívajícího ve snížení 
skleníkových plynů o 20 % do roku 2020.

Energetická účinnost souvisí s řadou odvětví, např. s odvětvím dopravy, stavebnictví, 
spotřebičů, výroby a distribuce energie. Pro dosažení cíle energetické účinnosti je ostatně 
nezbytné rozvíjet kromě legislativních opatření rovněž technologie, které jsou z energetického 
hlediska optimální, přehodnotit spotřební zvyklosti a způsob užívání výrobků, jakož i uplatnit 
ekonomické pobídky a přiměřené financování.
Sdělení Komise nazvané „Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností“je 
významným krokem k dosažení cíle energetické účinnosti, neboť stanoví řadu prioritních 
opatření, která musí být přijata jak na evropské úrovni, tak i na úrovni vnitrostátní a místní. Je 
nutno zdůraznit, že cíle spočívajícího ve snížení o 20 % může být z větší části dosaženo, 
pokud budou plně uplatňována současná legislativní ustanovení, např. směrnice o energetické 
náročnosti budov; což vyžaduje zavedení významnějších opatření na úrovni členských států, 
ale i posílení kontroly ze strany Komise.

Zároveň je třeba zdůraznit, že je nezbytné podpořit výzkum a ekologické inovace v oblasti 
energetické účinnosti, které mohou představovat novou „průmyslovou revoluci“, neboť 
přispějí k hospodářskému růstu, ke zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti 
a k dosažení cílů Lisabonské strategie, a mohou se stát konkurenční výhodou evropského 
průmyslu.
Veřejný sektor může hrát významnou úlohu, a to tím, že volí výrobky a služby, které jsou 
z energetického hlediska optimální: může jít příkladem, zvýšit podíl energeticky účinných 
výrobků na trhu a zvýšit informovanost občanů.

A konečně nelze opomenout podíl samotných evropských občanů, kteří mohou změnou svých 
spotřebních zvyklostí sehrát prvořadou úlohu při dosahování cílů snížení spotřeby energie. 
Tím, že si vybírají výrobky a služby, které jsou z energetického hlediska optimální, ale i tím, 
že sami přispívají k omezení plýtvání energií, představují jednoho z hlavních protagonistů 
úsilí vynakládaného v oblasti energetické účinnosti. To uznává i uvedený akční plán, který 
navrhuje konkrétní opatření, např. informační kampaně nebo ekonomické pobídky 
spotřebitelů.
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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení zahrnul následující 
body:

1. vítá sdělení Komise nazvané „Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností“ 
a podporuje stanovená prioritní opatření;

2. vítá závazek přijatý na zasedání Evropské rady na jaře 2007, který spočívá ve snížení 
spotřeby energie o 20 % do roku 2020, což zároveň přispěje i k dosažení cíle snížení emisí 
skleníkových plynů o 20 % do roku 2020; souhlasí rovněž s tím, že je nezbytné stanovit 
cíle týkající se průběžného snižování;

3. zdůrazňuje, že k dosažení tohoto cíle může zčásti přispět i uplatňování a kontrola právních 
předpisů Společenství platných v oblasti energetické účinnosti; vyzývá členské státy 
k rozumnému používání vnitrostátních akčních plánů v oblasti energetické účinnosti;

4. souhlasí s názorem, že nejvýznamnější možnosti úspor se týkají odvětví stavebnictví 
a dopravy; žádá tedy, aby prioritní opatření vycházela z těchto odvětví; požaduje rovněž 
revizi směrnice o stavebnictví, a to s cílem rozšířit její oblast působnosti a začlenit do ní 
minimální požadavky na účinnost v měřítku EU;

5. zdůrazňuje úlohu nástrojů založených na trhu (např. „bílé“ certifikáty) a úlohu 
ekonomických pobídek v úsilí o dosažení cílů energetické účinnosti a v posilování 
evropské konkurenceschopnosti;

6. zdůrazňuje nezbytnost podpory výzkumu a ekologických inovací v oblasti technologií, 
které jsou z energetického hlediska optimální, a to na základě podpory investování 
a výměny osvědčených postupů, což může podnítit hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost, 
představovat konkurenční výhodu evropského hospodářství a přispět tak k dosažení cílů 
Lisabonské strategie;

7. vyzývá Komisi, aby zavedla minimální požadavky energetické náročnosti v rámci 
směrnice o ekodesignu; požaduje revizi směrnice o označování štítky ve smyslu zahrnutí 
nových výrobků, jakož i posílení soudržnosti mezi těmito dvěma směrnicemi, a to s cílem 
lépe informovat spotřebitele a vytvořením úplného a přehledného systému jim umožnit, 
aby se rozhodovali s plnou znalostí věci;

8. zdůrazňuje rozhodující úlohu veřejných orgánů v podpoře energetické účinnosti a je 
nakloněn sloučení požadavků v oblasti energetické účinnosti v rámci pravidel o veřejných 
zakázkách.
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