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Návrh energetické a klimatické politiky 

Evropské unie do roku 2030 

____________________________________________ 
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Základní informace 

 Evropská komise 22. ledna zveřejnila balíček návrhů opatření pro oblast energetiky 
a ochrany klimatu. Součástí jsou také cíle pro snížení emisí skleníkových plynů a 
nárůst podílu energie z obnovitelných zdrojů v EU pro rok 2030. Návrh 
samostatného cíle v oblasti energetických úspor bude představen až po revizi 
současné legislativy, k níž by mělo dojít ještě v tomto roce. Součástí balíčku je také 
legislativní návrh, jak zachránit selhávající systém obchodování s emisními 
povolenkami (EU ETS). 
 

Balíček návrhů pro rok 2030 navazuje na v současnosti platná opatření pro rok 

2020, která zahrnují trojici cílů: závazné snížení emisí skleníkových plynů o 20 

procent (ve srovnání s rokem 1990) a v případě, že by došlo k uzavření celosvětové 

klimatické dohody, navýšení tohoto cíle na 30 procent, závazný cíl 

dvacetiprocentního podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie a 

nezávazný cíl poklesu spotřeby energie o 20 procent (ve srovnání se scénářem 

„business as usual“).  

 

Jaké návrhy se také objevily 
Komise nakonec předložila návrh závazného 40 procentního snížení emisí 

skleníkových plynů (bez započítání externích kreditů z projektů mimo EU), nicméně 

objevily se i zprávy o tom, že někteří komisaři, včetně komisaře pro energetiku 

Günthera Oettingera [1], upřednostňují pouze 35 procentní cíl. 

 

Pokud jde o cíl pro obnovitelné zdroje, Komise navrhla, aby se podíl čistých zdrojů 

na konečné spotřebě v roce 2030 zvýšil alespoň na 27 %. Původní návrhy hovořily 

o 30 procentním cíli, nicméně po té se diskutovalo o provázání tempa rozvoje 

obnovitelných zdrojů s tempem snižování emisí [2]. 

 

Cesta k neúspěchu 
Opatření, která v současné době Evropská komise pro rok 2030 navrhuje, 

nepředstavují efektivní cestu k proměně energetiky EU. Navrhované snížení emisí 

skleníkových plynů nebude stačit k udržení nárůstu globální teploty pod dvěma 

stupni Celsia a k odvrácení nejzávažnějších dopadů klimatických změn.  

 

Dokonce ani závazný 40 procentní cíl snížení evropských emisí skleníkových 

plynů není dostačující. Jak předpokládá scénář „business as usual“ (tedy situace, 

pokud by nedošlo k žádným dalším opatřením), jenž je součástí posouzení dopadů, 

které si Evropská komise nechala zpracovat,  

emise tak jako tak poklesnou do roku 2030 o 32 procent [3]. K tomu, aby EU 

férovým způsobem přispěla ke snížení celosvětových emisí skleníkových plynů [4], 
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40 procentní emisní cíl nestačí. Zároveň ani nepovede k vyřešení přebytku emisních povolenek, 

které paralyzují fungování trhu s emisními povolenkami. 

 

Evropská unie již snížila svoje emise skleníkových plynů o 18 procent v období 1990 – 2012. Je 

vysoce pravděpodobné, že také překročí svůj emisní závazek pro rok 2020: emise by měly 

podle očekávání klesnout o 24 procent [5]. Greenpeace podporuje cíl stanovený na základě 

expertních propočtů, a to pokles emisí skleníkových plynů o 55 procent (bez započítání 

externích kreditů). Jak je patrné z energetického scénáře Greenpeace pro EU, Energetická 

[R]evoluce, dosažení 55 procentního cíle je realistické [6]. 

 

Energie z obnovitelných zdrojů v roce 2012 tvořila 14,4 procent celkové spotřeby energie v EU 

[7]. Z nedávno zveřejněných studií vyplývá, že to byla právě výroba energie z obnovitelných 

zdrojů, která vedla k poklesu evropských emisí skleníkových plynů o více než polovinu mezi lety 

2008 a 2012 [8]. Podle Evropské komise dosáhne podíl energie z obnovitelných zdrojů i bez 

přijetí jakýchkoliv specifických energetických opatření 24 procent, v případě 40 procentního 

emisního cíle pak 27 procent [9]. Greenpeace podporuje závazný cíl podílu energie z 

obnovitelných zdrojů pro rok 2030 ve výši 45 procent, a tím zajištění opravdové proměny 

evropské energetiky. 

   

 

Proč má přijetí závazného cíle pro obnovitelné zdroje smysl 
Některé země EU se obávají, že závazný cíl pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů přinese 

zdražení energie pro koncové zákazníky. Nicméně ani alternativní řešení nepřinesou daňovým 

poplatníkům zlevnění. V roce 2011 spolykala výroba energie z jádra a uhlí 60 miliard EUR 

veřejných dotací, to je dvakrát tolik, než kolik bylo ve stejném roce vyplaceno výrobcům energie 

z obnovitelných zdrojů [10]. V roce 2013 utratila EU 500 miliard EUR jen za dovoz ropy, přičemž 

mezi lety 2000 a 2010 to bylo v průměru 139 miliard EUR [11]. Dovoz plynu a uhlí vedou jen k 

dalšímu nárůstu energetických výdajů.  

 

Podle vlastních výpočtů Evropské komise by závazné cíle v oblasti energetických úspor a 

energie z obnovitelných zdrojů vedly do roku 2030 k vytvoření o půl milionu více nových 

pracovních míst v sektoru energetiky, než pokud by byl přijat pouze závazný emisní cíl [12]. 

Toto je nad rámec 1,2 miliónu pracovních míst, které již díky obnovitelným zdrojům v EU vznikly 

- 30 procentní nárůst od roku 2009 bez ohledu na nejhorší ekonomickou krizi posledního století 

[13]. 

 

EU sice jde správným směrem k dosažení svých závazných cílů v oblasti snižování emisí 

skleníkových plynů a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, ale nepodaří se jí docílit 

svého nezávazného cíle, pokud jde o energetické úspory. To proto, že jen závazné cíle fungují, 

neboť vytvářejí stabilní a jisté prostředí pro investory a snižují náklady. 

Greenpeace poradce pro EU energetickou legislativu Fredéric Thoma řekl: “Přístup 
Evropské komise k evropské energetice a jejímu dopadu na lidi a životní prostředí se mění téměř 
ve frašku. I náznak jakékoliv reálné snahy zmizel již před několika měsíci a od té doby Komise 
jen přibržďuje. Předložený návrh cíle pro obnovitelné zdroje není žádným opravdovým cílem, ale 
pouze velkou kamennou zdí na ochranu extravagantních investic Velké Británie a Francie do 
jaderné energetiky. Pokud nedojde urychleně k nějaké změně, může se snadno stát, že 
Evropská komise začne své občany okrádat o čisté a bezpečné životní prostředí a pracovní 
místa a modernizaci, které přináší." 

 



3 

 

 

Pozice jednotlivých zemí 
Čtrnáct členských zemí EU včetně Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Španělska, 

Holandska, Belgie, Portugalska, Švédska, Dánska, Finska, Slovinska, Rumunska a Estonska 

vytvořilo tzv. Green Growth Group [14], která podporuje vytvoření „ambiciózního legislativního 

rámce, který by byl založený na stanovení cílů pro období po roce 2020“.  Německo, Francie, 

Velká Británie a Itálie zároveň napsaly počátkem ledna Evropské komisi a dožadovali se přijetí 

40 procentního domácího cíle snížení emisí skleníkových plynů pro rok 2030 [15]. 

 

Samostatná skupina osmi zemí požadovala po Komisi kromě cíle snížení emisí skleníkových 

plynů i navržení cíle pro energii z obnovitelných zdrojů [16]. Většina signatářů, včetně Německa, 

Dánska, Rakouska, Irska, Belgie a Portugalska, se jasně vyjádřila pro stanovení právně 

závazných cílů. Nicméně Francie se staví proti závaznému cíli a vláda v Itálii se na své pozici 

stále nemůže shodnout.  

 

Velká Británie se cíli pro obnovitelné zdroje energie úzkostlivě brání. V prosinci roku 2013 

napsal britský ministerský předseda David Cameron Komisi žádost o „zjednodušení stávajícího 

systému cílů ze tří na jeden“ [17]. Většina ostatních zemí nevyjádřila svoji pozici, s výjimkou 

Polska, které je proti jakýmkoli cílům pro rok 2030. 

 

 

 Zaručené zájmy  
Energetické společnosti jako jsou GDF-Suez, RWE, Eon, ENEL a Vattenfall odmítají jakékoli 

cíle v oblasti obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Jejich investice směřovaly a směřují 

především do uhlí, plynu a jádra, a uvedené společnosti tak chtějí i nadále prodávat energii z 

těchto zdrojů. Tím, že energie z obnovitelných zdrojů žene cenu elektřiny na trhu směrem dolů, 

klesají těmto energetickým gigantům zisky.  

 

Tyto společnosti vynaložily velké úsilí na to, aby vytvořily dojem, že je to právě energie z 

obnovitelných zdrojů, která je příčinou vysokých cen za elektřinu pro domácnosti a podniky. 

Jejich cílem je, aby Evropa snížila podporu obnovitelným zdrojům a aby omezila svoje 

klimatická a energetická opatření pouze na jeden emisní cíl, který by byl „tím hlavním tahounem 

směrem k nízkouhlíkové ekonomice v roce 2050“ [18]. 

 

Nicméně přes 70 energetických společností a skupin jako Dong Energy, EnBW, Alstom a 

Vestas naopak požaduje vedle závazného cíle snížení emisí skleníkových plynů i závazný cíl 

pro podíl energie z obnovitelných zdrojů [19]. Osm z nich jasně prohlásilo, že současné ceny 

energie v EU „primárně závisí na globálních cenách fosilních paliv“, a vyzvalo EU „aby se 

vyvarovala vlivu neustále se měnících a nepředvídatelných cen fosilních paliv“ [20]. 

 

Business Europe, evropská lobbistická průmyslová skupina, se postavila za fosilní a jaderné 

společnosti [21], nicméně někteří z jejích nejvýznamnějších členů, včetně společností Philips 

[22] a Unilever [23], se vyjádřilo na podporu cílů pro jednotlivé oblasti. 
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Další kroky 
Evropští ministři pro životní prostředí a energetiku budou diskutovat nad návrhem Komise na 

svém jednání 3. a 4. března. Poté se 21. a 22. března sejdou hlavy států a vlád na summitu EU, 

aby nad tímto návrhem diskutovali a domluvili se. Na klimatické konferenci ve Varšavě v 

listopadu 2013 se státy světa shodly, že jednotlivé vlády musí do první čtvrtiny roku 2015, před 

klimatickou konferencí v Paříži, která se uskuteční na konci roku 2015, předložit návrh, jakým 

způsobem přispějí ke snižování světových emisí skleníkových plynů po roce 2020. 
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