
EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dne 15.7.2015 
C(2015)4905 final 

Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její stanovisko ke sdělení Komise 
nazvanému „ Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí 
progresivní politiky v oblasti změny klimatu" (COM(2015) 80 final) aza vyjádření 
podpory této strategie. 

Rámcová strategie k vytvoření energetické unie vychází z důležitých úspěchů, kterých 
bylo dosaženo v roce 2014, zejména dohody o rámci politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a evropské strategie energetické bezpečnosti. Energetická 
unie, která se sestává z pěti vzájemně se posilujících rozměrů, usiluje o to, aby 
prostřednictvím silného závazku ze strany orgánů EU a členských států k prohloubení 
integrace, spolupráce a koordinace dosáhla tří cílů, jimiž jsou zabezpečení dodávek, 
udržitelnost a konkurenceschopnost. 

Komise by ráda zdůraznila, že ústřední iniciativy, které jsou součástí rámcové strategie, 
dávají členským státům prostor, aby si v případě potřeby zvolily politiky, jež jsou vhodné 
pro jejich národní skladbu zdroju energie a preference, a zároveň zajišťují, aby 
prostřednictvím větší integrace, konkurence a spolupráce mezi členskými státy bylo 
dosaženo pokroku na cestě ke konkurenceschopnému, bezpečnému a udržitelnému 
energetickému systému. Při provádění této strategie přikládá Komise velký význam úzké 
spolupráci s členskými státy, což mimo jiné dokládá návštěva Maroše Sefčoviče 
v Poslanecké sněmovně České republiky dne 26. května 2015 v rámci jeho cesty po 
státech energetické unie. 

Komise souhlasí s Poslaneckou sněmovnou, že další rozvoj vnitřního trhu s energií je 
klíčovou prioritou pro dosažení cílů EU spočívajících v konkurenceschopnosti, 
bezpečnost a udržitelnosti. V tomto duchu EU usiluje o vytvoření regulačního rámce, aby 
povzbudila budování otevřeného, integrovaného a konkurenceschopného jednotného trhu 
s energií. Komise v létě zveřejní konzultativní sdělení o podobě trhu s elektřinou a v roce 
2016 na toto sdělení navážou konkrétnější návrhy na zlepšení současného právního 
rámce. 
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Komise rovněž souhlasí s názorem Poslanecké sněmovny, že je důležité a naléhavé 
investovat do výroby, inteligentní přenosové a distribuční sítě, jakož i do skladování 
energie, mělo by se tak ale dít v souladu s cílem EU spočívajícím v přechodu na jiné 
zdroje energie, což rovněž vyžaduje větší flexibilitu na straně poptávky. Komise je proto 
odhodlána působit jako katalyzátor a pomocí mnoha nástrojů a právního rámce pro rok 
2030 podpořit další soukromé a veřejné investice. Kromě úsilí Komise o zlepšení 
fungování trhů s energií prostřednictvím pobídek pro investice je její strategie založena 
na lepším využívání stávajících finančních nástrojů, jako je Nástroj pro propojení Evropy 
nebo Evropský fond pro strategické investice, což by mohlo aktivovat veřejné a soukromé 
investice do reálné ekonomiky ve výši nejméně dalších 315 miliard EUR během příštích 
tří let. 

Jedním ze základních cílů energetické politiky EU je zajistit konkurenceschopné trhy 
s energií. Zároveň může energetická politika povzbudit poptávku a růst v rámci 
nízkouhlíkového hospodářství a přijetím opatření ke zvýšení účinnosti učinit hospodářství 
EU odolnější vůči nákladům na energie. Komise je proto přesvědčena, že EU musí udržet 
vedoucí postavení v oblasti energeticky účinnějších technologií, výrobků a služeb, které 
využívají čistou energii z obnovitelných zdrojů, a musí sledovat ambiciózní, zároveň však 
realistickou politiku. Nový balíček opatření v oblasti obnovitelných energií a řídící 
a kontrolní systém energetické unie zajistí dosažení cíle v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů ve výši nejméně 27% do roku 2030, jak bylo stanoveno na zasedání Evropské 
rady v říjnu 2014. Evropská rada se rovněž usnesla, že cíl zvýšení energetické účinnosti 
nejméně o 27 % do roku 2030 by měl být přezkoumán v roce 2020, a to vzhledem k cíli 
ve výši 30%o. 

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na otázky Poslanecké 
sněmovny, a těší se na budoucí pokračování politického dialogu. 
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