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Řešením energetické krize je další snižování spotřeby energie a vyšší podíl obnovitelných
zdrojů, Evropa potřebuje zrychlit obojí

Vážený pane ministře,

blíží se zima plná energetické nejistoty, a proto je nyní naléhavě třeba najít krátkodobá
řešení, která řeší nárůst cen energií i závislost na dodávkách drahých fosilních paliv, jež se stala
geopolitickou zbraní. Urgentním úkolem vlády je pomoci zejména domácnostem přečkat letošní
zimu, zároveň ale musí začít přijímat a realizovat dlouhodobá opatření, která povedou ke
strategickému snížení naší energetické závislosti a zároveň k prevenci klimatické krize, která
s válkou ani pandemií nikam nezmizela. Víc než kdy dříve je dnes zjevné, že rychlý přechod na
udržitelný, plně obnovitelný energetický systém spojený s úsporami energie je nevyhnutelný.

Rychlá a důsledná energetická transformace se neobejde bez jasně definovaných a
ambiciózních společných evropských cílů v právě projednávané Směrnici o energetické účinnosti
(EED) a ve Směrnici o obnovitelných zdrojích energie (RED).

V současné podobě však cíle EU v oblasti energetické účinnosti i obnovitelných zdrojů
energie, tak jak je přijala Rada pro energetiku v červnu 2022, nejsou dostatečné, aby ochránily
bezpečnost dodávek energie v Evropě a splnily závazky v oblasti klimatu, plynoucí z Pařížské
dohody, tedy omezení oteplování na 1,5 °C.

Proto Vás vyzýváme, abyste:

● V rámci trialogu k RED a EED, kde české předsednictví hraje důležitou roli, směroval
výsledný kompromis k co největšímu podílu obnovitelných zdrojů a energetických úspor.

● Podpořil v rámci jednání Rady o balíčku REPower EU navýšení podílů obnovitelných
zdrojů energie v EU na 50 % a energetických úspor na 20 % do roku 2030.
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● Zasadil se o aktualizaci národních strategických dokumentů a plánů, jako je Státní
energetická koncepce, Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, Politika ochrany
klimatu tak, aby obsahovaly výše uvedené cíle a byly zavedeny do praxe.

● Zajistil rychlou a důslednou transpozici a implementaci energetické legislativy EU do
české legislativy. Česko má obrovský dluh, když ještě neimplementovalo směrnici RED
schválenou v roce 2018, což blokuje například rozvoj komunitní energetiky.

● Na jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE) zahájil debatu o
budoucnosti energetické bezpečnosti EU založené na obnovitelných zdrojích a jejich
solidárnímu sdílení napříč státy EU.

Věříme, že dokážete současnou energetickou krizi využít jako příležitost pro zásadní
dlouhodobou změnu evropské energetiky i modernizaci a zvýšení konkurenceschopnosti českého
průmyslu. Velmi rádi se s Vámi sejdeme osobně a náš pohled na budoucnost energetické
bezpečnosti Vám detailně vysvětlíme.

Zároveň nám dovolte Vás a Vaše kolegy pozvat na konferenci o energetické bezpečnosti,
která se uskuteční 22. listopadu v prostorech Hlavního sálu Senátu Parlamentu České republiky
od 13.00 do 17.00 hodin.

S úctou a srdečným pozdravem

Zahide Tuğba Şenterzi, ředitelka Greenpeace Česká republika, z.s.

Barbora Urbanová, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA - Friends of the Earth
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