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Evropská energetická bezpečnost 

 
V reakci na stupňující se krizi na Ukrajině požádali představitelé vlád zemí EU Evropskou komisi, aby 

předložila plán na zvýšení energetické bezpečnosti EU na příštím evropském summitu, který se bude 

konat 26. - 27. června. Závislost Evropy na energetických dovozech se postupně zvýšila ze 43 %v roce 

1995 až na 53 % v roce 2011 [1]. Analýza Evropské komise předpovídá, že bez přijetí závazných 

nařízení bude Evropa dovážet více než polovinu své energie, a to jak v roce 2030 tak v roce 2050 [2]. 
 

 

Bez čisté domácí energie nemůže existovat energetická bezpečnost 

 
V současné době je zvažováno i několik možných řešení, která zahrnují diverzifikaci dodávek plynu, 

jadernou energetiku a využití břidlicového plynu. Nicméně tyto možnosti by dovoz energie snížily jen 

minimálně, a to navzdory svým obrovským negativním dopadům na životní prostředí a vysokým 

investičním nákladům.  
 
Namísto toho dlouhodobá strategie, která by upřednostňovala obnovitelné zdroje a velké úspory 

energie v Evropě, by mohla pomoci zbavit Evropu závislosti na importované energii. 
 
 

TABULKA: Redukce spotřeby plynu při různých navrhovaných scénářích. 

Data: Evropská komise - doprovodné posouzení dopadů klimatického a energetického návrhu pro rok 

2030. 
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Potenciál pro využití čisté energie v Evropě je obrovský. Studie ukazují, že obnovitelné zdroje energie 

by mohly pokrýt téměř polovinu poptávky po energii v Evropě v roce 2030 [3].  

Od roku 2000 tvoří podíl instalací na výrobu energie z obnovitelných zdrojů více než polovinu veškeré 

nově instalované výrobní kapacity v Evropě [4]. Výzkum provedený Fraunhofer Institutem uvádí, že 

do roku 2030 je možné uspořit více než 40% konečné spotřeby energie, což je ekvivalent všech 

současných importů  

zemního plynu z Ruska [5]. Zpráva Mezinárodní agentury pro energii (IEA) uvádí, že opatření na 

zvýšení energetické efektivity uspořily v roce 2010 více energie, než kolik se na světě vyrobilo z 

jakéhokoliv jiného zdroje energie.  
 

 

Nové cesty zásobování 
 
Návrhy na dovoz zemního plynu z jiných zemí by jen přesunuly zlomek dovozu k jiným - někdy 

nespolehlivým - obchodním partnerům, a to se značnými náklady. Například u Jižního koridoru 

zemního plynu, který by měl propojovat Evropu se zeměmi jako je Turkmenistán, Írán a Ázerbájdžán, 

se původně počítalo s tím, že bude schopen přepravit 10 miliard m
3
 plynu ročně, a v dlouhodobém 

horizontu možná dokonce až 20 miliard m
3
 ročně [6]. K doplnění kontextu, Evropa dováží přibližně 

130 miliard m
3
 zemního plynu z Ruska ročně. 

 
Zkapalněný zemní plyn (LNG) by mohl být přepravován ze vzdálenějších zemí, jako jsou Austrálie 

nebo Spojené státy, ale vybudovat potřebnou infrastrukturu bude trvat roky [7]. Kromě toho, zpráva 

Bloomberg uvádí, že nahrazení současného vedení plynu dovozem LNG by mohla zdvojnásobit 

evropské velkoobchodní ceny plynu, protože by Evropa musela soutěžit s vyššími velkoobchodními 

cenami plynu v Asii [8]. 
 

 

Fosilní paliva 

 
Ve své nedávné výzvě adresované Evropské energetické unii [9] pobízel polský premiér Donald Tusk 

k "rehabilitaci" uhlí v Evropě. Ale zvýšení spotřeby uhlí by bylo neslučitelné s evropskými 

klimatickými cíli a mělo by vážný dopad na zdraví občanů Evropy, a to zejména díky znečištění 

ovzduší [10]. V České republice by to navíc znamenalo bourání obcí a devastaci krajiny. Polský 

uhelný průmysl získal 40,5 miliard € veřejné finanční podpory v letech 1990 až 2012 [11], ale domácí 

těžba uhlí i nadále klesá [12]. Dnes Evropa dováží asi 27 % svého uhlí z Ruska, značné množství z 

toho jde do Polska, Německa a Velké Británie. 
 
Vlády Velké Británie a Polska naznačují, že břidlicový plyn by mohl pomoci snížit propad v 

dodávkách paliv. Nicméně studie Pöyry zjistila, že břidlicový plyn nebude mít téměř žádný dopad na 

dovoz ruského zemního plynu do EU do roku 2030 - a to i v případě jeho rychlého nárůstu[13], který 

by měl potenciálně vážný dopad na životní prostředí a zdraví lidí [14].  
 

 

Jaderná energie 

 
Jaderná energie představuje obrovské náklady, rizika a zdržení. V současné době je 44 % evropských 

reaktorů starších než 30 let a tyto reaktory musí být nezbytně vyřazeny z provozu. Prodloužení jejich 

životnosti by vytvářelo nová bezpečnostní rizika [15]. Zároveň i to málo nových reaktorů, které jsou v 

současnosti v Evropě ve výstavbě, již značně překročilo svoje plánované rozpočty a jejich dokončení 

je se oproti původním plánům neustále pospouvá. Řada z nich se zároveň potýká s technickými  
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problémy. Například náklady na finskou elektrárnu Olkiluoto se zvýšily ze 3 miliard € na 8,5 mld. € a 

její uvedení do provozu bylo posunuto z roku 2009 na nejdříve 2018 - 2020 [16]. 
 

 

Sdílení úsilí a politický rámec klimatu a energetiky 2030 
 
Evropská rada si v březnu vyžádala další informace o dopadech evropských energetických a 

klimatických cílů pro rok 2030 v jednotlivých členských státech a požádala o navržení možností, které 

by zajistily férový podíl na splnění cílů EU pro rok 2030. 
 
Zhodnocení dopadů provedené Evropskou komisí zdůrazňuje nákladovou efektivitu potenciálního 

snížení emisí v členských státech s nižšími příjmy, a to zejména ve střední a východní Evropě [19]. K 

jeho dosažení toho budou požadovány vstupní investice, které jsou bohužel v těchto státech 

problematické. 
 
Rozvržení zavedení potřebných opatření k dosažení klimatických cílů Evropské unie na základě jejich 

finanční náročnosti by mohlo minimalizovat celkové náklady.  Členské státy s nižšími příjmy by pak 

ve skutečnosti měly největší prospěch ze snížení energetických dovozů a zároveň by měly nižší 

náklady na zdravotnictví a náklady spojené se znečištěním životního prostředí. V praxi je nicméně 

nákladově efektivní rozvržení kroků v celé EU životaschopné jedině v případě, že mohou být ke 

snižování emisí zmobilizováni vhodní soukromí investoři v členských státech s nižšími příjmy, a 

zároveň všechny členské státy budou mít přístup k dostatečnému množství kapitálu. 
 
V této souvislosti by se ministři EU měli zaměřit na vytvoření společného nástroje EU, který by mohl 

napomoci využít investice a zlepšit přístup ke kapitálu. 
 
Novým investičním nástrojem by mohlo být například odstranění určitého množství povolenek v EU 

systému obchodování s emisními povolenkami a rozhodnutí o rozvržení kroků vedoucím k dosažení 

klimatických cílů napříč EU (srovnatelné s iniciativou NER300). Kromě grantů by měl tento nástroj 

krýt záda finančním dluhovým nástrojů (zvýhodněné úvěry, projektové dluhopisy a inovativní dluhové 

financování), aby byl zajištěn dodatečný přístup ke kapitálu za nejnižší možnou cenu, a měl by být 

zaměřen především na členské státy s obecně obtížným přístupem ke kapitálu. 
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Pro další informace kontaktujte: 
Tara Connolly, +32 (0) 477 790416, tara.connolly @ greenpeace.org  
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