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V rámci představení českého předsednictví zemí Visegrádké čtyřky* byla pořádána dne 14. července
v Evropském parlamentu (EP) konference Geopolitics, Energy and Central Europe: What Next.
Spolupořádaná byla českými europoslankyněmi a europoslanci napříč politickými skupinami EP: D.
Charanzovou (ANO/ALDE), O. Sehnalovou (ČSSD/S&D), K. Konečnou (KSČM/GUE-NGL), P. Svobodou (KDUČSL/EPP), E. Tošenovským (ODS/ ECR) a Stálým zastoupením ČR při EU. Tématem této konference a
jednou z priorit českého předsednictví je energetika, obchodní a politické důsledky a souvislosti v zemích
V4 a EU, implementace Energetické unie. Konference byla zahájena premiérem ČR Bohuslavem
Sobotkou, který zmínil na začátku několik výzev: nestabilitu a krize na hranicích EU, Islámský stát,
Ukrajinu a s tím související bezpečnost energetických dodávek i možného přesměrování toků (reverse
flow). EU usiluje o pozici lídra - v rámci dekarbonizace jde o efektivní využívání všech nízkoenergetických
zdrojů - tj. včetně jaderné energie. Vzhledem ke geografickému umístění je jednou z priorit zajištění
dodávek el. energie, dokončení S-J koridoru, disponovat zásobami a přeshraniční zásobování zemním
plynem-přeshraniční propojení, i infrastruktura pro dodávky ze třetích zemí. Zároveň upozornil na
solidaritu, kterou nelze oddělit od zodpovědného chování. Čas, kdy země byly jednotlivými ostrovy, je pryč.
Proto pro české předsednictví V4 je také myšlenka vzájemné důvěry nosným tématem – otevřená výměna
názorů a mnohovrstevnaté kontakty zemí V4. Za důležitou považuje i spolupráci s institucemi EU. Dále
následoval příspěvek místopředsedy Komise M. Šefčoviče a předsedy výboru EP ITRE J. Buzka. Komisař
Šefčovič komplexně představil Energetickou unii a upozornil, že energetika je jedním z pilířů politik EU, ale
stává se také jedním z pilířů bezpečnostní politiky. Poslanec Buzek připomněl, že energetická koncepce
vychází z tzv. třetího energetického balíčku, který byl přijat právě v době českého předsednictví EU v roce
2009. Upozornil na úzkou a dobrou spolupráci zástupců z různých politických stran. Druhá část konference
zahrnovala panelisty: maďarského ministra pro energetické záležitosti (představil novou národní
maďarskou strategii do roku 2030), zástupce představenstva ČEZu (představil a vysvětlil očekávaný růst
produkce – do r. 2030 zdvojnásobení), RWE East (zasazuje se o propojenost sítí), CEO společnosti PGE
(očekává strategii, která bude motivovat a umožňovat investice od soukromníků) a strategického ředitele
Eustream. Konferenci zakončil ministr pro průmysl a obchod ČR J. Mládek. Politické a obchodní aspekty
energetické politiky EU ve střední Evropě podtrhují potřebu úzké spolupráce mezi europoslanci ze zemí
V4. Jedním z cílů konference bylo přispět k evropské debatě o Energetické unii, upozornit na započaté
předsednictví ČR ve skupině zemí V4 a také zvýšit důležitost politické síly V4. Senát zastupoval na
konferenci místopředseda Výboru pro záležitosti EU A. Maštalíř. Podrobnější zpráva na vyžádání.

ENERGETICKÝ BALÍČEK

Evropská komise představila dne 15. července čtyři konkrétní návrhy v rámci energetického balíčku součást plánované Energetické unie (jedné z priorit Komise). Návrhy byly osobně představeny
místopředsedou Evropské komise pro energetickou unii Marošem Šefčovičem a komisařem Miguelem
Arias Cañetem, odpovědným za opatření v oblasti klimatu a energetiky: „Dnes jsme učinili rozhodný krok k
zapracování cíle EU, jímž je alespoň 40% snížení emisí do roku 2030, do právních předpisů.“ Balíček obsahuje: 1)
novou koncepci pro trh s elektřinou, 2) návrh revize systému EU pro obchodování s emisemi (EU
ETS), 3) nové označování energetické účinnosti (štítky) a 4) posílení postavení spotřebitelů energie.
Ad 1) Evropská komise chce prostřednictvím zahájené veřejné konzultace k nové koncepci trhu zlepšit
fungování vnitřního trhu s elektřinou. Energie by měla volně proudit dle potřeby, měla by fungovat
přeshraniční hospodářská soutěž a nová struktura elektroenergetického trhu by měla také reagovat na
zvyšující se podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ad 2): návrh revize EU ETS je prvním krokem při plnění
cíle EU snížit své emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 40 %. Nové celosvětové závazky mají
být přijaty v prosinci 2015 v Paříži na konferenci COP 21 o klimatu. Celkové množství povolenek bude od
roku 2021 ročně klesat o 2,2 % a proto je třeba systém zrevidovat. Dostupné bezplatné povolenky mají být
distribuovány do odvětví, kde je nejvyšší riziko přemístění výroby mimo EU. Do roku 2021 má být zřízen
inovační fond k podpoře investic do obnovitelných zdrojů energie, zachycování a ukládání uhlíku
a nízkouhlíkových inovací v energeticky náročných odvětvích i pro projekty na podporu průlomových
technologií v průmyslu. Cílem fondu má být podporovat členské státy s nízkou úrovní příjmů, aby mohly
zrealizovat vysoké investiční akce v souvislosti s energetickou účinností a modernizací energetických
systémů. Inovační fond navazuje na úspěšný stávající program financování na podporu nízkouhlíkových
inovací a využije výnosy z 300 milionů povolenek z období 2013–2020 (tzv. NER 300). Mezi lety 2021
a 2030 mají být na zřízení fondu vyčleněna 2 % povolenek – celkem přibližně 310 milionů povolenek. Fond
bude moci využívat 10 členských států s HDP v roce 2013 na obyvatele nižším než 60 % průměru EU,
přispívat budou všechny členské státy. Zeměmi způsobilými pro získání podpory je také Česká republika
(dále Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko).
Ad 3): dnešní označování výrobků do tříd A-D, A+++ je nepřehledné, výroky se již ve všech třídách ani
nenacházejí, ale koncentrují se ve třídě A. Označení A+ pak může být mylně vykládáno jako nevyšší
energeticky účinný výrobek, zatímco existuje celá řada daleko energeticky účinnějších (označení A+++).
Komise uvádí, že k energetickému štítku přihlíží při nákupu přes 85 % spotřebitelů. Komise navrhuje vrátit
se ke stupnici, a to A-G, a také chce zavést digitální databázi nových energeticky účinných výrobků.
Ad 4): Spotřebitelé mají mít možnost přizpůsobit svoji spotřebu energie cenám v reálném čase (aby mohli
využívat změn v nabídce a poptávce). Podklady zde.

MALÝ COSAC
Ve dnech 12. - 13. července se uskutečnilo v Lucembursku zasedání předsedů výborů národních
parlamentů, zabývajících se evropskou agendou - tzv. malý COSAC. EP zastupoval místopředseda Ramon
Luis Valcárcel Siso, Komisi místopředseda Timmermans. Na programu byly debaty o prioritách
lucemburského předsednictví Rady s ministrem práce, zaměstnanosti a sociální a solidární hospodářství
Nicolasem Schmitem, posílení politického dialogu - návrh tzv. zelené karty. Senát zastupoval na jednání
předseda Výboru pro záležitosti EU V. Hampl. Podrobnější zpráva k dispozici na oddělení OEU.
*Česká republika od 1. července 2015 předsedá na rok Visegrádské skupině. Mottem českého předsednictví je „V 4
Trust“, což vyjadřuje, že základem úspěchu visegrádské spolupráce je právě vzájemná důvěra mezi zeměmi V4. Mezi
hlavní priority předsednictví patří například spolupráce v oblasti energetiky, východní sousedství EU, obranná
spolupráce a rozvoj digitální ekonomiky. Dalšími důležitými tématy bude rozvoj dopravní infrastruktury, sociální
dimenze evropské integrace nebo boj proti daňovým únikům.

