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Onovitelné zdroje energie: Ambiciózní cíle pro 
Evropu i Česko

Podpora evropské energetiky z obnovitelných zdrojů
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev

Parlament se snaží pomoci EU dosáhnout jejích ambiciózních cílů při snižování emisí v 
boji proti změně klimatu – pracuje na urychlení ekologičtějších alternativ, jako je 
obnovitelná energie.

Současná energetická krize, umocněná ruskou agresí na Ukrajině, podtrhla potřebu snížit 
závislost EU na ruských fosilních palivech a diverzifikovat a zajistit dodávky energie do EU. 
Tomu by mělo pomoci zaměření se na ekologičtější alternativy – jako jsou obnovitelné zdroje. 
Souběžně s tím chce EU stanout v čele zelené transformace v boji proti klimatické krizi. 
 
Přečtěte si více o různých opatřeních EU na podporu obnovitelných zdrojů energie 
 

Rozhodování o nových cílech EU v oblasti 
obnovitelné energie do roku 2030
 
Ambiciózní klimatické snahy Evropy jsou představeny v klimatickém balíčku „Fit for 55“. Cílem 
EU je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % a stát se klimaticky neutrálním 
kontinentem do roku 2050. Jednou z legislativ, které jsou součástí balíčku, je aktualizace 
směrnice EU o energii z obnovitelných zdrojů, jež má za úkol zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 
energie v energetickém mixu EU. V současnosti je tento cíl stanoven na 32 % do roku 2030. V 
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září 2022 ale Parlament vyzval k jeho zvýšení na 45 %, což je cíl, který podporuje i Komise ve 
svém plánu REPower EU. 
 
Ten byl předložen v květnu 2022 a zdůrazňuje, že je třeba urychlit přechod na čistou energii a 
postupně ukončit dovoz energie z Ruska. Tomu by mělo pomoci zvýšení podílu obnovitelných 
zdrojů ve výrobě energie, průmyslu, budovách a dopravě na 45 % do roku 2030. 
 
Na prosincovém plenárním zasedání bude Parlament hlasovat o nových pravidlech týkajících se 
obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a energetické náročnosti budov. Vyzve k 
rychlejšímu vydávání povolení pro nové nebo upravené elektrárny využívající obnovitelné 
zdroje energie, včetně solárních panelů a větrných turbín. 
 
Zjistěte více o balíčku Fit for 55 a Zelené dohodě pro Evropu. 
 

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů napříč sektory 
v EU

22,1 %
podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie v EU v roce 
2020 – překročil cíl pro rok 2020 ve výši 20 % a od roku 2004 (9,6 %) 
dosáhl více než dvojnásobné hodnoty.

Komise rovněž navrhuje aktualizovat cíle v těchto odvětvích:

budovy – využití obnovitelných zdrojů do roku 2030 alespoň ze 49 %• 
vytápění a chlazení – stávající indikativní roční nárůst o 1,1 procentního bodu se 
stává závazným pro země EU

• 

dálkové vytápění a chlazení – indikativní roční nárůst o 2,1 procentního bodu ve 
využívání obnovitelných zdrojů a odpadního tepla a chladu (nárůst ze současného 
nárůstu o 1,0 procentního bodu)

• 

průmysl – nové měřítko ročního nárůstu využívání obnovitelných zdrojů o 1,1 
procentního bodu

• 

 
Poslanci podporují cíl Komise v oblasti budov, ale chtějí zvýšit roční nárůst pro vytápění a 
chlazení na 2,3 procentního bodu. Požadují také ambicióznější cíl 1,9 procentního bodu pro 
průmysl. Očekávají, že využívání obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy povede k 16% snížení 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím většího využívání pokročilých biopaliv a vyšších kvót 
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pro obnovitelná paliva nebiologického původu, jako je například vodík. 
 
Poslanci chtějí, aby země EU:

vyvinuly alespoň dva přeshraniční projekty na rozšíření zelené elektřiny do roku 2025• 
zajistily, aby alespoň 5 % nově instalované kapacity obnovitelné energie pocházelo z 
inovativní technologie obnovitelné energie

• 

Obnovitelné cíle na národní úrovni
 
Tabulka ukazuje, jak země EU splnily cíle pro rok 2020 v oblasti obnovitelné energie. 
 

Podíl energie z obnovitelných zdrojů (v % hrubé konečné spotřeby energie)

2016 cíle pro rok 2020 dosažené hodnoty v roce 2020
Švědsko 53,8 49 60,1
Finsko 38,7 38 43,8
Lotyšsko 37,2 40 42,1
Rakousko 33,5 34 36,5
Dánsko 32,2 30 31,6
Estonsko 28,8 25 30,2
Portugalsko 28,5 31 34
Chorvatsko 28,3 20 31
Litva 25,6 23 26,8
Rumunsko 25 24 24,5
Slovinsko 21,3 25 25
Bulharsko 18,8 16 23,3
Itálie 17,4 17 20,4
Španělsko 17,3 20 21,2
EU průměr 17 20 22
Francie 16 23 19,1
Řecko 15,2 18 21,7
Česko 14,9 13 17,3
Německo 14,8 18 19,3
Maďarsko 14,2 13 13,9
Slovensko 12 14 17,3
Polsko 11,3 15 16,1
Irsko 9,5 16 16,2
Kyp 9,3 13 16,9
Belgie 8,7 13 13
Malta 6 10 10,7
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Nizozemsko 6 14 14
Lucembursko 5,4 11 11,7

 
Zdroj: Eurostat 
 
Opatření EU na podporu čistší energie se rovněž zabývají otázkou energetické účinnosti budov, 
domácích spotřebičů a energetické chudoby. 
 

Další informace o tom, co EU dělá pro podporu 
obnovitelných zdrojů energie:

Podpora rozvoje obnovitelného vodíku• 
Ukončení financování přeshraniční infrastruktury založené na fosilních palivech ze 
strany EU

• 

Zajištění toho, že přechod na novou energetiku neovlivní zranitelné domácnosti• 

 
Tento článek byl poprvé zveřejněn v listopadu 2017; později byl přepracován, aby odrážel 
nejnovější vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie v EU.

Další informace
Návrhy Evropské komise na revizi směrnice o obnovitelných zdrojích (anglicky)
Otázky a odpovědi – Přizpůsobení energetického systému klimatickým cílům
Legislativní vlak ohledně návrhů směrnice o obnovitelných zdrojích
Stručně: Obnovitelné zdroje (září 2022, anglicky)
Tisková zpráva: Poslanci podporují využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie (13. 
7. 2022, anglicky)
Studie Think Tanku EP: Revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie: balíček Fit for 55 
(anglicky)
Eurostat: statistiky o obnovitelných zdrojích

Článek

4 I 4CS Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_IND_REN__custom_1901405/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=595643f7-68a7-4cf9-9ee2-310050e71ceb
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/energy/20180328STO00750/jak-by-melo-vypadat-bydleni-budoucnosti-video
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/energy/20180328STO00750/jak-by-melo-vypadat-bydleni-budoucnosti-video
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20220519STO30401/socialni-fond-pro-klimaticka-opatreni-spravedliva-energeticka-transformace
https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-renewable-energy-directive-revision-2021-jul-14_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_21_3544
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-renewable-energy-directive
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733628/EPRS_ATA(2022)733628_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220711IPR35006/meps-back-boost-for-renewables-use-and-energy-savings
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220711IPR35006/meps-back-boost-for-renewables-use-and-energy-savings
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698781/EPRS_BRI(2021)698781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698781/EPRS_BRI(2021)698781_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics
mailto:webmaster@europarl.eu

