
A6-0287/2007 - Zpravodajka: Britta Thomsen 18/09/2007/ 1

P6_TA-PROV(2007)0406
Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie v Evropě 
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2007 o pracovním plánu pro obnovitelné 
zdroje energie v Evropě (2007/2090(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na sdělení Komise nazvané Energetická politika pro Evropu 
(KOM(2007)0001),

- s ohledem na sdělení Komise nazvané Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie 
(KOM(2006)0848),

- s ohledem na sdělení Komise nazvané Zpráva o dosavadním pokroku v oblasti elektřiny 
z obnovitelných zdrojů (KOM(2006)0849),

- s ohledem na sdělení Komise nazvané Hodnotící zpráva o dosaženém pokroku v oblasti 
biopaliv (KOM(2006)0845),

- s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady ze dní 8. a 9. března 2007 týkající se 
schválení dokumentu Akční plán Evropské rady (2007–2009) – Energetická politika pro 
Evropu Evropskou radou,

- s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný Pracovní plán pro obnovitelné 
zdroje energie (SEK(2006)1720/2), který je doprovodným dokumentem k Pracovnímu 
plánu pro obnovitelné zdroje,

- s ohledem na hodnocení dopadu (SEK(2006)1719/2), které je doprovodným dokumentem 
k Pracovnímu plánu pro obnovitelné zdroje,

- s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný Hodnotící zpráva o dosaženém 
pokroku v oblasti biopaliv (SEK(2006)1721/2), který je doprovodným dokumentem ke 
sdělení Komise KOM(2006)0845,

- s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2006 o Evropské strategii pro udržitelnou, 
konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha1,

- s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2006 o strategii pro biomasu a biopaliva2,
- s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o energetické účinnosti aneb Méně 

znamená více – Zelená kniha3,
- s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o zajištění dodávek energií v Evropské 

unii4, 
- s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2006 o vytápění a chlazení s využitím 

obnovitelných zdrojů energie5,
- s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2005 o podílu obnovitelných zdrojů energie 

v Evropské unii a návrhy konkrétních opatření1, 

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2006)0603.
2 Přijaté texty, P6_TA(2006)0604.
3 Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 273.
4 Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 112.
5 Úř. věst C 290 E, 29.11.2006, s. 115.
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- s ohledem na svůj postoj přijatý ve druhém čtení dne 13. dubna 2005 v souvislosti 
s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro určení 
požadavků na ekodesign energetických spotřebičů2,

- s ohledem na svůj postoj přijatý ve druhém čtení dne 18. prosince 2003 v souvislosti 
s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře kombinované výroby tepla 
a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií3,

- s ohledem na svůj postoj přijatý ve druhém čtení dne 12. března 2003 v souvislosti 
s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání biopaliv nebo 
jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě4,

- s ohledem na svůj postoj přijatý ve druhém čtení dne 4. července 2001 v souvislosti 
s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou5, 

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 
(A6-0287/2007),

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém jarním zasedání 8. a 9. března 2007 přijala 
pro EU celkový závazný cíl vyrábět do roku 2020 20 % veškeré energie spotřebované v 
EU z obnovitelných zdrojů,

B. vzhledem k tomu, že tento závazek představuje významný krok směrem k udržitelné 
evropské energetické politice, která pomůže zabezpečit dodávky energie a dostupnou, 
konkurenceschopnou energii z obnovitelných zdrojů,

C. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. prosince 2006 
o udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energii vyzval ke stanovení ambiciózních 
závazných odvětvových cílů, jejichž záměrem je, aby do roku 2020 pocházelo 25 % 
energie v primárním energetickém sektoru z obnovitelných zdrojů, a navrhl pracovní plán 
na dosažení 50% podílu obnovitelných zdrojů energie do roku 2040,

D. vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje, včetně hydroelektrické energie, hrají v historii 
dodávek elektřiny v Evropě významnou úlohu,

E. vzhledem k tomu, že v rámci omezování nárůstu průměrné světové teploty o maximálně 
2ºC je nutné podporovat obnovitelné zdroje energie, opatření pro energetickou účinnost a 
energetický výzkum,

F. vzhledem k tomu, že směrnice usilující o podporu obnovitelných zdrojů energie v oblasti 
elektrické energie vedly k udržitelnému rozvoji v členských státech nebo tomuto rozvoji 
napomohly,

G. vzhledem k tomu, že stávající směrnice na podporu obnovitelných zdrojů energie byly 
přijaty v rámci postupu spolurozhodování, obvykle na základě čl. 175 odst. 1 Smlouvy 
o ES,

    
1 Úř. věst. C 227 E, 21.9.2006, s. 599.
2 Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 442.
3 Úř. věst. C 91 E, 15.4.2004, s. 628.
4 Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004, s. 260.
5 Úř. věst. C 65 E, 14.3.2002, s. 113.
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H. vzhledem k tomu, že průmyslová odvětví EU v oblasti obnovitelné energie zaujímají na 
světovém trhu přední místo díky svým investicím do výzkumu, a tím významným 
způsobem přispívají k tvorbě pracovních míst a konkurenceschopnosti EU, což jsou cíle 
stanovené Lisabonskou strategií,

I. vzhledem k tomu, že neexistují žádná právní ustanovení týkající se vytápění a chlazení 
s využitím obnovitelných zdrojů energie,

J. vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje energie jsou klíčovým prvkem udržitelné skladby 
zdrojů energie a přispívají:
a) k omezení závislosti na dovozu a diverzifikaci skladby paliv,

b) ke snížení emisí CO2 a dalších emisí,
c) k rozvoji nových inovativních technologií,

d) k tvorbě pracovních příležitostí a příležitostí regionálního rozvoje,
K. vzhledem k tomu, že se vývoj trhu v oblasti obnovitelné energie v jednotlivých členských 

státech výrazně liší, a to většinou nikoli kvůli rozdílům v potenciálu, ale spíše kvůli 
odlišným a někdy nepřiměřeným politickým podmínkám a právním předpisům a v mnoha 
případech také kvůli nadměrným administrativním překážkám bránícím uskutečňování 
projektů,

L. vzhledem k tomu, že geologické, hydrologické a klimatické podmínky jsou v členských 
státech značně rozdílné, a vzhledem k tomu, že potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie se proto v jednotlivých členských státech výrazně liší,

M. vzhledem k tomu, že zlepšení energetické účinnosti alespoň o 20 % do roku 2020 je 
nezbytné pro úspěšné splnění cíle, aby alespoň 20 % energie pocházelo z obnovitelných 
zdrojů,

N. vzhledem k tomu, že podpora trhu s obnovitelnou energií pomůže splnit revidované 
lisabonské cíle prostřednictvím nárůstu zaměstnanosti a většího úsilí ze strany členských 
států a EU v oblasti výzkumu a inovací,

O. vzhledem k tomu, že by výzkumné a technologické programy EU měly být více 
využívány na podporu rozvoje technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jak je 
uvedeno v sedmém rámcovém programu, a vzhledem k tomu, že je zároveň třeba 
udržovat a podporovat stávající technologickou převahu a vývozní potenciál evropských 
podniků,

P. vzhledem k tomu, že pohonné hmoty pro dopravu jsou významným a rostoucím zdrojem 
emisí CO2, jakož i hlavní příčinou znečištění ovzduší v městských centrech,

Q. vzhledem k tomu, že udržitelných řešení energetických problémů je třeba dosahovat 
prostřednictvím častějšího využívání obnovitelných zdrojů energie, výraznějších zlepšení 
v oblasti energetické účinnosti, energetických úspor a technologických inovací vedoucích 
k využívání místních energetických zdrojů způsobem, který je šetrný ke klimatu,

R. vzhledem k tomu, že odvětví vytápění a chlazení nabízí jedinečnou příležitost k využití 
nejen obnovitelných zdrojů, ale rovněž přebytkového tepla vznikajícího při výrobě 
elektřiny, při průmyslovém spalování a při spalování odpadu, a tím snížit využívání 
fosilních paliv a omezit emise CO2,
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S. vzhledem k tomu, že v souladu s povinnostmi v oblasti veřejných a všeobecných služeb je 
nutné zajistit, aby občané Unie měli přístup k bezpečným a vysoce kvalitním dodávkám 
energie a aby bylo zároveň chráněno životní prostředí,

T. vzhledem k tomu, že provádění stávajícího právního rámce Společenství pro odvětví 
energetiky je neuspokojivé, a to zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, což je 
stav, který nevede k zachování dlouhodobé důvěry investorů,

U. vzhledem k tomu, že dlouhé schvalovací postupy pro projekty na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů, přenosová vedení a distribuční soustavy představují velkou 
překážku rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů energie,

V. vzhledem k tomu, že nedostatek zřetelných environmentálních a sociálních záruk, 
zejména u biopaliv, by mohl mít značné negativní dopady, jako je rychlejší ubývání 
tropických pralesů, aniž by se tím výrazněji omezily emise skleníkových plynů,

W. vzhledem k tomu, že snahy o řešení klimatických změn by neměly ohrozit snahy o 
ochranu biologické rozmanitosti a ekosystémů,

1. vyzývá Komisi, aby nejpozději do konce roku 2007 předložila návrh legislativního rámce 
pro obnovitelnou energii, který bude přijat postupem spolurozhodování na základě čl. 175 
odst. 1 Smlouvy o ES; zdůrazňuje, že tento legislativní rámec by měl zachovat stávající 
legislativu v oblasti obnovitelné elektřiny a biopaliv, musí však být upevněn, vylepšen a 
doplněn ambiciózními právními předpisy o zvýšení podílu obnovitelné energie v odvětví 
vytápění a chlazení; naléhavě vyzývá Komisi, aby v legislativním rámci navrhla 
odvětvový přístup, který stanoví jasné, realistické a závazné cíle pro odvětví elektřiny, 
dopravy, vytápění a chlazení;

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby v chystaném návrhu na revizi systému obchodování s 
emisemi (ETS) zajistila lepší internalizaci vnějších nákladů na výrobu energie 
prostřednictvím dražby kreditů ETS, aby se tak vytvořily rovné podmínky pro 
obnovitelné energie a zajistila přiměřená cena uhlíku;

3. domnívá se, že obnovitelných zdrojů energie je na naší planetě dostatek a že naším 
úkolem je získat z nich energii; doporučuje, aby výnosy z obchodování s ETS byly spolu 
s výzkumnými fondy využívány na výzkum obnovitelných zdrojů energie, včetně 
slibných a odvážných zdrojů, jako je osmózní energie, přílivová energie, energie z 
mořských vln, koncentrovaná solární energie, větrná energie získávaná ve vysokých 
nadmořských výškách, energie z tzv. „laddermillů“ a technologie na paliva z řas;

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie:

4. zdůrazňuje význam vytváření a provádění akčních plánů pro obnovitelné zdroje energie 
na úrovni Společenství a jednotlivých států a klade důraz na to, že by tyto plány měly 
přispět k vytvoření skutečné společné evropské energetické politiky;

5. vyzývá, aby do akčních plánů  pro obnovitelné zdroje energie byly začleněny odvětvové 
cíle, jež by podpořily investice, inovaci a výzkum ve všech odvětvích; konstatuje, že v 
případě, že technologický vývoj nebo otázky spojené s efektivitou nákladů vyžadují 
úpravu realistických odvětvových cílů, by k této úpravě mohlo pravidelně docházet při 
revizi akčních plánů pro obnovitelné zdroje energie s ohledem na nutnost stability v 
investičním rámci;
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6. vyzývá ke strategickému hodnocení dopadů akčních plánů pro obnovitelné zdroje energie 
na životní prostředí a domnívá se, že by se tyto akční plány měly konkrétně zaměřit na 
sladění výroby obnovitelné energie s ostatními ekologickými tématy (udržitelná správa 
lesů, biologická rozmanitost, zabránění degradaci půdy, emise skleníkových plynů apod.);

7. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby se co nejdříve shodly na stanovení cíle, že 
20 % energie bude pocházet z obnovitelných zdrojů, a zohlednily přitom efektivitu 
nákladů a odvětvovou analýzu potenciálu každé země způsobem, který zajistí aktivní 
zapojení všech členských států; domnívá se, že i přes skutečnost, že se některé členské 
státy nedostatečně podílejí na stávajících opatřeních EU v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie, by všechny členské státy měly plnit své závazky zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie v závislosti na svých možnostech a na krocích, které již učinily;

8. vyzývá Komisi, aby zajistila, že chystaný legislativní návrh pro obnovitelné zdroje 
energie bude obsahovat přísná opatření na podporu obnovitelné elektřiny s cílem zvýšit 
do roku 2020 její podíl v EU ze současné úrovně nejméně na dvojnásobek;

9. lituje, že regionální a místní orgány EU prokazují i nadále příliš malý zájem o zajištění a 
používání obnovitelných zdrojů energie;

10. domnívá se, že vzhledem k rozdílným možnostem rozvoje některých obnovitelných 
zdrojů energie, které souvisejí s geologickými, hydrologickými a klimatickými 
podmínkami v členských státech, musí mít každý členský stát možnost svobodně si zvolit 
nejvhodnější obnovitelné zdroje energie; zdůrazňuje však, že cíl, aby 20 % energie 
pocházelo z obnovitelných zdrojů, vyžaduje využívání obnovitelných zdrojů, nikoli 
jiných nízkouhlíkových zdrojů;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby přispěly k vytvoření tržního prostředí příznivého pro 
obnovitelné zdroje energie tím, že budou aktivně podporovat decentralizovanou výrobu a 
využívání tohoto druhu energie;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby do všech akčních plánů pro obnovitelné zdroje 
energie začlenily hledisko energetické účinnosti, uznává však, že energetická účinnost 
není obnovitelným zdrojem energie;

13. připomíná, že obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost patří k nejlepším 
způsobům, jak chránit spotřebitele i průmysl před dvojím účinkem zvýšeného dovozu 
energie a stoupajících cen paliva; zdůrazňuje, že rozvoj společné evropské energetické 
politiky nesmí vytvořit žádné nové sociální překážky a že ceny energie musejí být 
průhledné a konkurenceschopné a zároveň vést ke splnění cíle v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie;

14. vyzývá Komisi, aby zajistila, že právní předpisy Společenství týkající se obnovitelných 
zdrojů energie a akční plány pro obnovitelné zdroje energie budou zahrnovat kritéria a 
ustanovení, která zabrání konfliktu mezi různým využitím biomasy;

15. vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude mít prostředky a zdroje nutné k vyhodnocení 
akčních plánů pro obnovitelné zdroje energie a ke sledování jejich účinného provádění s 
patřičným zohledněním zásady subsidiarity; doporučuje, aby budoucí právní rámec pro 



6\ 18/09/2007 Zpravodajka: Britta Thomsen - A6-0287/2007

obnovitelné zdroje energie Komisi výslovně poskytl pravomoc a prostředky nutné k 
tomu, aby mohla zcela nebo částečně zamítnout či přijmout akční plány pro obnovitelné 
zdroje energie; domnívá se, že Komise musí zajistit, aby jednotlivé cíle v legislativním 
rámci vedly k dohodnutému cíli závaznému na úrovni EU;

16. vyzývá, aby se součástí akčních plánů pro obnovitelné zdroje energie staly dílčí cíle, a 
proto naléhavě vyzývá Komisi, aby do svého návrhu začlenila jasný střednědobý cíl 
stanovující podíl energie, která se bude získávat z obnovitelných zdrojů, aby se tak 
zabránilo zpožděním v členských státech; dále naléhavě vyzývá, aby k revizím akčních 
plánů pro obnovitelné zdroje energie docházelo každé tři roky od data, kdy návrh vstoupí 
v platnost, tak aby Komise v případě, že některý členský stát nebude své povinnosti plnit, 
mohla přijmout opatření ještě před rokem 2020; zdůrazňuje, že členské státy, které své 
závazky neplní, musí nést následky;

17. lituje skutečnosti, že se vší pravděpodobností nebude splněn cíl EU týkající se 12% 
podílu obnovitelné energie v energetické skladbě EU do roku 2010;

18. připomíná, že současná statistická metodika Komise podceňuje podíl větrné a solární 
energie na produkci elektřiny, a proto naléhavě vyzývá Komisi, aby své výpočty založila 
na konečné spotřebě energie a aby vytvořila statistickou metodiku, která nebude 
narušovat hospodářskou soutěž mezi různými energetickými technologiemi;

Vnitřní trh a rozvodná infrastruktura:

19. lituje, že Evropská rada na svém zasedání ve dnech 8. a 9. března 2007 dostatečně 
naléhavě nevyzvala k dokončení vnitřního trhu s energií; domnívá se, že je nutné, aby 
obnovitelné zdroje energie byly urychleně začleněny do vnitřního trhu s energií; domnívá 
se, že k tomu, aby se rozvinul skutečný vnitřní trh s energií, je třeba zajistit rovné 
podmínky ve všech členských státech;

20. domnívá se, že transparentní, spravedlivý a prioritní přístup k rozvodným sítím je nutnou 
podmínkou pro úspěšné začlenění a rozšíření výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a 
že přístup k rozvodným sítím a plánovací postupy by měly být dále zjednodušeny a 
harmonizovány s ohledem na vývoj technologií obnovitelných zdrojů energie a na nestálý 
tok energie tak, aby nedošlo k narušení národních rozvodných sítí;

21. vyzývá členské státy ke zvýšenému úsilí o snížení administrativní zátěže a zjednodušení 
postupů schvalování včetně možnosti vytvořit jednotné správní místo („one-stop shop“), 
aby se tak usnadnilo povolování obnovitelných zdrojů energie; vyzývá Komisi, aby 
stanovila minimální požadavky na odstranění administrativních překážek, a to včetně 
zjednodušených postupů;

22. vyzývá k investicím do dalších pružných a inteligentních rozvodných infrastruktur a 
řízení rozvodných sítí, aby se zlepšilo fungování systému, posílila bezpečnost dodávek, 
snížily náklady spotřebitelů a zlepšil přístup k obnovitelné energii, jakož i její výroba; 
připomíná, že je třeba urychlit schvalovací postupy a zjednodušit postupy právní;

23. vyzývá ke zvýšenému úsilí při koordinaci postupů plánování, míst pro obnovitelné zdroje
energie a řádného propojení rozvodných sítí v rámci celé Evropy;
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24. domnívá se, že podpora obnovitelných zdrojů energie musí být doplněna zvýšenou 
spoluprácí národních provozovatelů přenosových soustav v otázkách plánování 
rozvodných sítí a přeshraničního obchodu, což umožní úspěšně integrovat kolísavé zdroje 
energie;

25. zdůrazňuje nesmírný rozvojový potenciál pobřežní větrné energie a významný přínos, 
který může mít tato energie k odstranění závislosti Evropy na dovozu energie a k ochraně 
klimatu, avšak zároveň poukazuje na to, že k plnému využití tohoto potenciálu je třeba 
vyvinout ještě nemalé úsilí; vyzývá proto Komisi, aby vytvořila akční plán pro pobřežní 
větrnou energii, jenž by zahrnoval účinný evropský přístup k technologiím pobřežní 
větrné energie a podpořil větší vzájemné propojení sítí;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby v oblasti obnovitelných zdrojů energie přispěly k 
vytvoření příznivého tržního prostředí, které by mělo zahrnovat odstranění nevhodných 
dotací a proaktivní využívání veřejných zakázek v rámci EU s cílem pomoci snižovat 
náklady na energeticky účinné a obnovitelné technologie;

27. domnívá se, že k zajištění co nejúčinnějšího využití technologií obnovitelných zdrojů 
energie by se dlouhodobým evropským cílem měl stát efektivní a účinný harmonizovaný 
režim podpory založený na osvědčených postupech v členských státech; dále se domnívá, 
že vnitrostátní režimy podpory by měly i přesto zůstat zachovány, aby nebyla narušena 
důvěra investorů, protože mnoho členských států investice do obnovitelných zdrojů ve 
větším měřítku teprve zahajuje a protože vnitřní trh s energií není dosud dokončen; 
zdůrazňuje, že cílem stávajících politik na podporu obnovitelných zdrojů energie je 
zajistit jejich dlouhodobou životaschopnost a konkurenceschopnost na vnitřním trhu s 
energií;

28. připomíná, že zajištění široké skladby zdrojů energie i mezi obnovitelnými zdroji energie 
může uvolnit potenciál lepšího využití místních energetických zdrojů a přispět k evropské 
inovaci, konkurenceschopnosti a bezpečnosti dodávek zajištěním toho, že technologie, 
které mají dlouhodobý potenciál, nebudou předčasně vytlačovány z trhu;

29. lituje zjištění některých studií, z nichž vyplývá, že se energetické politiky EU v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie a boje proti klimatickým změnám dostatečně neodráží v 
návrzích plánů výdajů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala pokyny, které zajistí systematickou podporu technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti v každém z členských států, a 
naléhavě vyzývá členské státy a regionální orgány, aby plně využívaly možnost uplatnit 
finanční nástroje EU na projekty na rozvoj a rozšíření obnovitelných zdrojů energie;

30. chválí ty členské státy, které upravily zavedené režimy podpory, nově je zavedly nebo 
zavádějí či které stanovily cíle pro mořskou energii; uznává velmi významnou úlohu 
zemí, jež přijaly stabilní rámec pro investice do projektů mořské energie snižující náklady 
spojené s touto technologií, a vyzývá Komisi a všechny dotčené členské státy, aby 
následovaly jejich příkladu;

31. konstatuje, že technologii koncentrované solární energie v Evropě se dostalo pobídky 
díky správně zvoleným režimům podpory trhu a evropskému financování výzkumu, a 
očekává, že zejména jižní členské státy budou podporovat technologický rozvoj a omezí 
náklady koncentrované solární energie;
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32. vyzývá k přezkoumání stávajících právních úprav Společenství, která brání rozvoji priorit 
energetické politiky EU, včetně budoucího rozvoje rozsáhlých přílivových projektů;

33. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že obnovitelným zdrojům energie bude 
věnována velká pozornost v rámci dlouhodobé snahy, kterou je třeba vyvinout k 
maximalizaci využívání programů EU na rozvoj výzkumu a technologií; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby se dohodly na strategii pro zvyšování rozpočtu na energetický výzkum; 
navrhuje, aby tento cíl byl zohledněn při revizi rozpočtu na období 2007–2013;

34. vítá podporu obnovitelných zdrojů energie ze strany Evropské investiční banky ve formě 
přednostních půjček a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby tento druh 
financování povzbuzovaly a podpořily jej ve veřejném i soukromém sektoru, kde je zájem 
o investice do rozvoje obnovitelných zdrojů energie;

35. naléhavě žádá regionální a místní orgány a nevládní organizace, aby využily finančních 
prostředků poskytovaných v rámci 7. rámcového programu, strukturálních fondů, 
programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP) / programu Inteligentní energie –
Evropa (IEE), které podnítí výzkum, podpoří technologie obnovitelných zdrojů energie, 
používání biopaliv a rozvoj nových způsobů přepravy a skladování energie navržených 
tak, aby se snížily úniky energie; dále podporuje iniciativu EURENEW zaměřenou na 
zakotvení ustanovení o obnovitelných zdrojích energie do smluv;

36. poukazuje na to, že je zapotřebí dalšího výzkumu a vývoje v oblasti skladování energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů, jako je tomu v případě vodíkové technologie; z toho 
důvodu zdůrazňuje, že je nutné zjednodušit administrativní předpisy a schvalovací 
postupy a překonat stávající překážky;

Vytápění a chlazení:

37. vyzývá Komisi, aby zajistila, že každý návrh rámcové směrnice pro obnovitelné zdroje 
energie bude obsahovat významná opatření na podporu vytápění a chlazení pomocí 
obnovitelných zdrojů energie s cílem zvýšit do roku 2020 jejich podíl v EU ze 
současných přibližně 10 % nejméně na dvojnásobek; vyzývá Komisi, aby navrhla 
inovativní řešení, jako je podpora systematických studií zaměřených na využívání 
obnovitelných zdrojů energie nebo dodávky prostřednictvím tepelné sítě do nových a 
renovovaných budov nad určitou rozlohu, jež umožní všem příslušným technologiím co 
nejlépe proniknout na trh, a aby podpořila snížení administrativních překážek a 
prosazovala informační kampaně;

38. připomíná, že dálkové vytápění a chlazení by mohlo představovat významnou 
infrastrukturu pro plné využití obnovitelných zdrojů energie, a dále připomíná, že je třeba 
povzbuzovat začlenění obnovitelných zdrojů energie do stávajících sítí dálkového 
vytápění, protože biomasa a další zdroje obnovitelné energie mohou být účinně 
využívány spolu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny a využitím přebytků tepla;

39. vyzývá Komisi, aby ve všech členských státech urychlila rozsáhlé přijetí předpisů 
vycházejících z osvědčených postupů, které stanoví, že alespoň podstatně renovované a 
nové budovy musejí povinně využívat určitý minimální podíl vytápění z obnovitelných 
zdrojů, jako tomu je ve stále větším počtu regionů a místních samospráv;
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40. připomíná, že 40 % veškeré energie v EU je využíváno v budovách a že existuje značný 
potenciál k omezení této spotřeby, přičemž obnovitelné zdroje energie by mohly pokrýt 
veškerou energetickou potřebu v tomto odvětví; konstatuje, že v oblasti energetického 
designu a biologických staveb bylo dosaženo pokroku a že spojení solární architektury, 
izolace a obnovitelných zdrojů energie umožnilo vznik nízkoenergetických domů, 
pasivních domů a dokonce domů s přebytkem energie, které během roku vyprodukují více 
energie, než spotřebují; žádá Komisi, aby do konce roku 2007 vypracovala prováděcí 
program na rozmístění pasivních domů a staveb a domů a staveb s čistým přebytkem 
energie v EU;

41. vítá přechod Parlamentu na obnovitelné zdroje energie, pokud jde o jeho spotřebu 
elektrické energie, a naléhavě vyzývá ostatní orgány EU, aby učinily totéž;

42. konstatuje, že dostupné statistiky týkající se spotřeby energie pro účely vytápění a 
chlazení nejsou dostatečně spolehlivé, srovnatelné a průhledné, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby vypracovaly postupy s cílem zlepšit statistiky v těchto odvětvích;

43. domnívá se, že stávající kotle nabízejí značný prostor pro postupné zavádění 
obnovitelných zdrojů energie; vyzývá Komisi, aby předtím, než předloží své návrhy, 
posoudila různé možnosti, jako je skladba biopaliv nebo termálně solární energie;

Doprava a biopaliva:

44. vyzývá k vytvoření komplexní a ekologicky, sociálně a hospodářsky udržitelné dopravní 
politiky, která bude v souladu s cíli stanovenými v politikách Společenství v oblasti 
životního prostředí, klimatu a hospodářské soutěže, jakož i sociální a regionální cíle, 
jejichž součástí mohou být biopaliva vyrobená udržitelným způsobem, mimo jiné 
prostřednictvím změn životního stylu, snižováním objemu dopravy a pomocí 
strukturálních opatření, jako je územní a regionální plánování; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby si stanovily ambiciózní cíle ohledně využívání obnovitelných zdrojů energie ve 
veřejné dopravě; vyzývá k dodržování zásady oddělit růst dopravy od hospodářského 
růstu a k větší snaze o využívání ekologičtějších způsobů dopravy, řízení poptávky a 
postupné zvyšování standardů pro účinnost paliv v odvětví dopravy;

45. vítá návrh Komise na podporu biopaliv a jiných obnovitelných zdrojů energie v dopravě 
stanovením závazného 10% cíle, pokud lze dokázat, že jsou tato paliva vyráběna 
udržitelným způsobem; připomíná, že je důležité, aby se biopaliva druhé a třetí generace 
stala komerčně dostupnými, a vyzývá k urychlení technologického pokroku v této oblasti; 
zdůrazňuje, že udržitelné využívání biopaliv by vedlo k omezení závislosti na ropě a ke 
snížení emisí CO2 v odvětví dopravy; domnívá se však, že je třeba usilovat o nalezení 
přiměřené rovnováhy mezi produkcí potravin a energie;

46. domnívá se, že používání automobilů na vodíkový a elektrický pohon bude hrát v 
budoucnu důležitou roli a že hybridní automobily jsou prozatímním krokem směrem k 
elektrické mobilitě. vyzývá Komisi, aby hybridní elektrické automobily začlenila do 
strategického plánu EU pro energetické technologie; žádá členské státy, aby nákup 
automobilů s nízkými emisemi CO2 podpořily prostřednictvím daňových pobídek;
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47. vyzývá Komisi, aby předložila opatření na podporu dalších alternativních paliv, která 
pomohou snížit emise v odvětví dopravy, v souladu s akčním plánem pro alternativní 
paliva předloženým v roce 2001, a aby přezkoumala možnost podpory syntetických paliv, 
která by mohla pomoci diverzifikovat energetické dodávky, zlepšit kvalitu ovzduší a 
omezit emise CO2;

48. zdůrazňuje, že výroba automobilů s účinnějším využitím paliva je i nadále nejlepším 
způsobem, jak snížit spotřebu CO2 a spotřebu ropy na jeden automobil, domnívá se, že 
poselství, které Společenství vysílá automobilovému průmyslu, by mělo být méně 
zaměřené na poptávku po biopalivech a více zdůrazňovat poptávku po vozidlech s 
účinnějším využitím paliva; vítá však návrh na revizi směrnice o jakosti paliv, jejímž 
cílem je snížit vliv pohonných hmot na změnu klimatu od zdroje až po výrobu, aby se tak 
zlepšila kvalita ovzduší, podpořit mísení bioethanolu a benzínu a umožnit vyšší míru 
mísení pod podmínkou, že budou zavedeny spolehlivé záruky zajišťující, že tato paliva 
jsou vyráběna udržitelným způsobem; 

49. vyzývá Komisi, aby vytvořila povinný komplexní systém certifikace, který se bude 
vztahovat jak na biopaliva vyrobená v EU, tak na biopaliva do EU dovezená; domnívá se, 
že certifikační kritéria by měla být navržena tak, aby se zajistilo, že výroba biopaliv vede 
k významnému snížení emisí skleníkových plynů v celém palivovém cyklu ve srovnání s 
nahrazovanými konvenčními palivy a že přímo ani nepřímo nezpůsobuje pokles 
biologické rozmanitosti, ztrátu vodních zdrojů, snižování zásob uhlíku z důvodu změny 
ve využívání půdy nebo sociální problémy, jako jsou stoupající ceny potravin či 
vysídlování lidí;

50. vyzývá Komisi, aby usilovala o spolupráci s WTO a podobnými mezinárodními 
organizacemi ve snaze zajistit mezinárodní přijetí konkrétních kritérií udržitelnosti a 
systému certifikace, a podpořit tak co nejudržitelnější způsob výroby biopaliv po celém 
světě a vytvořit rovné podmínky pro všechny;

51. vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, že dvoustranné dohody EU se třetími zeměmi se 
budou zabývat obchodováním s obnovitelnou energií a investicemi do této energie a že 
budou obsahovat ustanovení o mezinárodně uznávané sociální slučitelnosti a podporovat 
certifikaci k předcházení ekologickému dumpingu; upozorňuje, že v oblasti zdrojů 
obnovitelné energie je EU odpovědná také za to, že rozvojovým zemím umožní vyvinout 
technologie šetrné ke klimatu a usnadní jim přístup na evropské trhy; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila inovativní mechanismy na financování technologií obnovitelných zdrojů energie 
a přenosu know-how zejména do rozvojových zemí;

52. uznává, že daňové pobídky jsou významným nástrojem k tomu, aby se spotřebitelé 
rozhodli pro biopaliva spíše než pro fosilní paliva, a vyzývá členské státy, aby zvážily 
daňové pobídky, které povedou k tomu, že se biopaliva stanou z ekonomického hlediska 
racionální volbou; domnívá se však, že biopaliva, která kritéria udržitelnosti nesplňují, by 
neměla mít možnost získat dotace nebo být osvobozena od daní a neměla by se 
započítávat do plnění cíle stanoveného pro biopaliva;

53. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že fosilní paliva budou splňovat stejné požadavky,  
jaké platí pro výrobu biopaliv, včetně systémů certifikace, omezení emisí skleníkových 
plynů a analýzy celého spotřebního cyklu, přičemž se nesmí zapomínat na ekologický 
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dopad zařízení pro těžbu a dopravu uhlovodíků, nezákonné vypouštění do moře a námořní 
nehody;

54. domnívá se, že celosvětový dopad výroby biopaliv by měl být bedlivě sledován a toto 
sledování by mělo být využíváno pro pravidelné přezkumy politik a cílů Společenství;

55. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily úsilí v oblasti přeměny biomasy na plyn, 
protože biomasa by mohla být zdrojovým materiálem pro výrobu syntetických tekutých 
paliv pro využití ve vozidlech;

56. lituje, že nejchudší rozvojové země budou klimatickými změnami zasaženy nejdříve a 
nejvážněji, třebaže k příčinám problému přispěly malou měrou; domnívá se, že Evropská 
unie může v tomto ohledu sehrát významnou úlohu prostřednictvím transferu technologií 
do rozvojových zemí;

57. naléhavě žádá členské státy, aby v jednotlivých regionech provedly inventarizaci všech 
potenciálních zdrojů obnovitelné energie tak, aby každá země mohla své možnosti plně 
využít, a pobídnout tak regiony k využívání obnovitelných zdrojů energie;

58. žádá členské státy, regiony a místní orgány, aby zajistily, že široká veřejnost a sociálně-
ekonomické subjekty budou mít k dispozici jasné informace o technologických aspektech 
výroby elektrické energie pomocí fotovoltaických systémů i technické a praktické 
informace o biopalivech, biomase, vodní, větrné a geotermální energii a energetické 
účinnosti, jakož i informace o dostupných finančních pobídkách;

59. poukazuje na to, že se s lesní biomasou využívanou jako zdroj energie nebo surovin musí 
hospodařit podle mezinárodně uznávaných přísných norem udržitelnosti; zdůrazňuje, že 
by příspěvky a závazky odvětví souvisejícího s lesnictvím měly být uznávány a 
podporovány prostřednictvím politik, které povedou k lepším hospodářským, 
ekologickým a sociálním výsledkům;

60. naléhavě žádá členské státy, aby vyhledávaly osvědčené postupy a porovnávaly je při 
propagaci produkce a využívání biomasy a biopaliv prostřednictvím otevřené metody 
koordinace;

o
o o

61. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.


