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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

 ÚVOD

Návrh Evropské komise se zabývá dvěma politickými oblastmi, a sice hospodářstvím 
a energetickou bezpečností. Komise se přiklání k názoru, že je třeba přijmout okamžitá 
opatření, čímž reaguje na výzvu Evropské rady týkající se předložení seznamu konkrétních 
projektů1, jejichž cílem je stimulovat evropské hospodářství s přihlédnutím k nezbytnosti 
zajistit odpovídající zeměpisnou rovnováhu a k možnostem rychlého provedení.

V době finanční krize a celosvětové recese se Evropa potýká s následky velkého, 
nekontrolovatelného kolísání cen surové ropy a kritického a opakovaného přerušení dodávek 
zemního plynu z Ruska. Návrh rovněž upozorňuje na skutečnost, že navzdory hospodářské 
recesi je jednoznačně nezbytné zajistit, aby se i nadále investovalo do rozvoje a využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, a to tempem odpovídajícím přijatým cílům.

Návrh Komise týkající se investic se proto zakládá na třech pilířích, a to:

 propojení plynárenských a elektrizačních soustav,

 zachycování a ukládání uhlíku,

 projekty zaměřené na větrnou energii na moři.

Návrh tedy obsahuje postupy a metody poskytování finanční pomoci, jejíž prostřednictvím se 
mají povzbudit investice do vytvoření evropské integrované energetické sítě, která bude 
schopná lépe zabezpečit dodávky energie a současně zlepšit politiku Unie v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů. 
Myšlenka na vytvoření celoevropské propojené energetické sítě není ničím novým. Evropská 
unie již financuje projekty evropského zájmu v oblasti infrastruktury přepravní soustavy 
elektřiny a zemního plynu. Roční rozpočet ve výši okolo 25 milionů EUR je využíván hlavně 
na financování studií posuzujících proveditelnost. Většina projektů přesahuje vnitrostátní 
hranice nebo se vztahuje na několik členských států EU. Tento návrh musí být chápán jako 
doplňující část tohoto plánu, jež je v souladu se stávající politikou EU v oblasti energetiky.

 ZABEZPEČENÍ A DIVERZIFIKACE DODÁVEK A KONTROLA EMISÍ CO2

Mezi nejdůležitější cíle všech evropských politik patří kontrola emisí C02 a rozvoj 
alternativních obnovitelných zdrojů energie. Pokud nebudou na všech správních úrovních 
přijata realistická, okamžitá a účinná opatření, nebude Unie schopna splnit své proklamované 
cíle týkající se snížení emisí CO2 do roku 2020 ani zajistit svému energetickému odvětví 
dominantní konkurenční postavení na celosvětovém trhu, až se ekonomika vzchopí. Zběžný 
pohled na rozložení energetických zdrojů v Unii utvrzuje v tom, že v dohledné budoucnosti 
bude uhlí a uhelné deriváty i nadále tvořit hlavní zdroje energie pro výrobu elektřiny a oceli. 
V současnosti se uhelné elektrárny podílejí na 20 % emisí CO2 v EU a evropské energetické 

                                               
1 Zasedání Evropské rady, 11.–12. prosince 2008.
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odvětví počítá v průběhu příštích pěti let s vybudováním 40 nových uhelných elektráren1.
Vzhledem k této pravděpodobnosti je technologie ukládání uhlíku nejen možností, ale 
i realistickou a absolutní nezbytností.

V rozvoji technologií umožňujících vyrábět elektřinu udržitelným způsobem, jak je tomu 
např. u větrné nebo solární energie, je nutné nejen pokračovat, ale i dělat rychlejší pokroky, 
přičemž se musí všeobecně podporovat projekty, u nichž se předpokládá, že budou mít 
největší šanci na úspěšné uplatnění v krátkodobém až střednědobém horizontu. Avšak 
představa, že tyto technologie budou schopny v předepsaném čase pokrýt všechny potřeby 
Unie v oblasti energetiky, zůstává jen zbožným přáním. Unie musí využívat celou škálu 
technologií na výrobu energie. Návrh Komise představuje rychlou reakci na skutečnost, že 
energetickou politiku je třeba přizpůsobit a koordinovat tak, aby byla schopna řešit 
nepředvídatelné události současnosti. 

Celosvětové i místní hospodářské a finanční podmínky rozhodně nejsou příznivé pro to, aby 
se investice do projektů v oblasti energetického výzkumu a infrastruktury zvyšovaly.
K zajištění budoucích energetických dodávek v celé Unii je však nezbytná určitá hladina 
rezervních zásob v jednotlivých státech spolu s možností zajistit zdroje v místech a regionech, 
které z různých důvodů mají problémy s jejich dodávkami či dostupností. Viděno z tohoto 
hlediska a ve snaze zamezit situacím, kdy energie není dostatek, jak v nedávné době 
opakovaně pocítily některé členské státy, je nutné podpořit investice do energetických 
propojení. 

Tím, že se ujala této iniciativy, Unie proto nejen urychluje rozvoj projektů, jež úzce souvisí se 
zabezpečením dodávek energie, ale také vytváří či pomáhá udržovat pracovní místa v úzce 
specializovaném a technicky vyspělém odvětví, jež je nesmírně důležité pro všechny evropské 
regiony.

 GEOPOLITIKA DODÁVEK ENERGIE V EU

Jako jeden z nejvýznamnějších dovozců ropy, zemního plynu a uhlí na světě patří EU mezi 
hlavní činitele na mezinárodním energetickém trhu2, avšak její závislost na dovážené energii 
se bude v průběhu příštích 20 let neustále zvyšovat. Nebudou-li přijata žádná opatření, 
energetická závislost EU se podle odhadů Evropské komise3 zvýší z 50 % dosažených v roce 
2000 na 70 % v roce 2030. Hlavními dodavateli zemního plynu pro Unii jsou Rusko (30 %),
Alžírsko (25 %) a Norsko (25 %), přičemž závislost na ruských zdrojích má podle předpovědí 
vzrůst do roku 2030 až na 80 %. Z historických a geografických důvodů jsou vůči 
proměnlivosti, jíž se vyznačuje přístup Ruska ke svým smluvním ujednáním, nejvíce 
zranitelné ty členské státy, které dříve patřily do sféry sovětského vlivu4.

Na nejisté dodávky zemního plynu upozorňují hlavní zprávy po celé Evropě, avšak závislost 
Unie na dovozu ropy z Blízkého východu se má během příštích 20 let zdvojnásobit a potřeby 
uhlí budou v EU zajišťovány dovozem ze 66 %. Jak ve své zelené knize o udržitelné, 
konkurenceschopné a bezpečné energii pro Evropu upozorňuje Evropská komise, je zřejmé, 
že existence 27 samostatných vnitrostátních energetických politik vyjednávajících s vnějšími 

                                               
1 Zdroj Climate Action
2 Zdroj EurActiv.
3 Zelená kniha o bezpečnosti zásobování energií, listopad 2000.
4 Viz dopad na Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko zaznamenaný v zimě roku 2006 a 2009.
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dodavateli energie není pro hospodářství žádoucí, a argumenty pro společnou vnější 
energetickou politiku se v dnešní mimořádné finanční a ekonomické situaci stávají postupně 
přesvědčivější.

Vzhledem k nebývale velkým výdajům vlád, kterých jsme ve světové ekonomice v posledních 
měsících svědky, je samozřejmě zásadní, aby dostupné prostředky byly směřovány do přesně 
vymezených oblastí a určeny na projekty, které mají potenciál zajistit optimální bezpečnost, 
ať už se jedná o objem dodávek nebo o udržitelnost a snížení emisí CO2.

 VÝBĚR PROJEKTŮ A ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Evropská komise1 vyjadřuje přesvědčení, že má-li se tímto nařízením rychle reagovat na 
hospodářskou krizi, je třeba, aby v něm byly uvedeny projekty, které mohou získat okamžitou 
finanční pomoc. Výběr projektů, které Evropská komise uvádí společně s průvodními 
rozpočtovými důsledky, lze označit za velmi technický. Parlament může samozřejmě 
v seznamu projektů navrhnout změny, ale většina z nich by se zakládala na opětovném 
uvádění projektů, které z nějakého důvodu neprošly výběrem Komise či členského státu.
Navrhovatelka je toho názoru, že takovýto postup by byl kontraproduktivní, jelikož rychlost, 
jak již bylo výše uvedeno, je zde zásadní. Platí to ve velké míře i pro částky určené na každý 
projekt. Bez podrobných technických informací, kterých je pro posouzení přiměřenosti 
navrhovaných částek zapotřebí, by se jednalo pouze o předstíraný záměr je změnit.

 ZÁVĚR

Vzhledem k výše uvedeným důvodům a ke skutečnosti, že je důležité tyto záležitosti co 
nejdříve řešit a že by pohotové a rychlé provedení tohoto právního předpisu mělo být 
jednoznačně ve prospěch evropské ekonomiky a výhodné z hlediska zabezpečení 
energetických dodávek a snížení emisí CO2 , navrhovatelka rozhodně doporučuje, aby byl 
návrh přijat beze změn.

******

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.

                                               
1 Viz KOM(2009)0035, s. 7.


