SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
610.
USNESENÍ SENÁTU
z 26. schůze, konané dne 22. října 2014
informaci vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské
rady, která se koná ve dnech 23. - 24. října 2014 /senátní tisk č. 370/
Senát
1. bere na vědomí
informaci vlády o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se
koná ve dnech 23. - 24. října 2014;
2. konstatuje,
že se otázkami energetické a klimatické politiky a jejím novým rámcem do roku
2030 podrobně zabývá, přičemž připomíná zejména své 463. usnesení
v 9. funkčním období ze dne 23. dubna 2014 k novému energeticko-klimatickému
rámci EU do roku 2030 a 597. usnesení v 9. funkčním období ze dne 1. října 2014
ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Strategie evropské
energetické bezpečnosti, nebo v současnosti Senátem projednávané Sdělení
Komise Evropskému parlamentu a Radě – Energetická účinnost a její příspěvek
k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu
a energetiky;
3. podporuje
pouze jediný závazný cíl v politice energetiky a klimatu – snižování emisí
skleníkových plynů, jehož dosažení však vyžaduje efektivnější nastavení systému
EU ETS nebo hledání alternativních nástrojů;
4. nesouhlasí
se stanovením závazného celoevropského cíle pro zvyšování podílu obnovitelných
zdrojů na výrobě energie a zejména s následným stanovováním či usměrňováním
cílů pro jednotlivé členské státy z evropské úrovně;
5. podotýká,
že takový postup by porušoval
energetického mixu;

svobodu

členských států ve volbě jejich

6. zastává názor,
že cíl pro zvyšování energetické účinnosti by měl být stanoven nanejvýš jako
nezávazný, neboť jen tak lze v souladu se zásadou subsidiarity zohlednit rozdílné
klimatické a hospodářské podmínky a různé přístupy obyvatel k zajišťování bydlení
a dodávek energie v jednotlivých členských státech i jejich regionech;
7. zdůrazňuje
význam energetické
infrastruktury.
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přeshraničního

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Patrik Kunčar v. r.
ověřovatel Senátu
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