Shrnutí a závěry semináře
 Významní představitelé české energetiky a státní správy informovali
účastníky semináře o strategii v oblasti energetiky Evropské unie
a dopadech na energetickou situaci České republiky.
 V těchto souvislostech lze formulovat významná doporučení pro další
činnosti a směřování
České energetiky a to jak z hlediska reformulace SEK, tak i z hlediska
zadání pro postup reprezentace ČR v orgánech EU.
 Pro zachování konkurenceschopnosti EU i ČR potřebujeme energeticky
a materiálově efektivní, k životnímu prostředí přátelský evropský
průmysl.

 Z hlediska doporučení pro jednání Evropské komise:
–

Ekonomika České republiky (ale také EU 27) může ztratit svou
konkurenceschopnost proti světovému prostoru, pokud dojde
k realizaci navržených cílů EU v oblasti politiky ochrany klimatu.

–

Byl vysloven názor, že předložený návrh Evropské komise na
alokaci povolenek CO2 formou aukcí ohrožuje zejména papírenský,
chemický, ocelářský a cementářský průmysl a hrozí prudkým
zvýšením cen jejich produktů a jejich možným přemístěním mimo
prostor EU.

–

Evropská komise by měla jednoznačně deklarovat jadernou
energetiku jako jeden ze základních zdrojů evropské
elektroenergetiky.

 Z pohledu spolehlivosti a bezpečnosti zásobování České
republiky:
–

ES ČR potřebuje urychlenou obnovu výrobního portfolia zdrojů
elektřiny a tepla s respektováním snižování emisí a skleníkových
plynů.
Úkolem státní sféry je definovat jasný a stabilní rámec v této oblasti
v legislativě i exekutivě.

–

Při využívání fosilních paliv je důležité podporovat kombinovanou
výrobu tepla a elektřiny s rozumnou mírou uplatnění biomasy.

–

Doporučuje se využít specifická ustanovení směrnice o obchodování
s povolenkami pro podporu kombinované výroby.

–

Doporučujeme realizovat propojení českého a slovenského trhu
s elektřinou co nejdříve.

–

Při respektování potřeb elektroenergetiky a zejména teplárenství
jednoznačně prosazujeme potřebu urychleného rozhodnutí
o přehodnocení územně - ekologických limitů, protože setrvávání
limitů výrazně ohrožuje bilanci primárních zdrojů pro energetiku
a zejména teplárenství.

–

Je nezbytné usnadnit a urychlit přípravné procesy (legislativní,
technické i regulační) pro budování potřebných nových koridorů
liniových staveb a infrastruktury.

–

Doporučuje se podrobněji prověřit únosný objem obnovitelných
zdrojů pro elektrizační soustavu ČR a související náklady.
Rovněž je potřebné legislativně ukotvit podmínky a meze pro jejich
připojování.

–

Z pohledu Evropského parlamentu je nutné si uvědomit, že ačkoliv
neexistuje společná Evropská energetická politika, existuje více
politik, které na energetiku mohou mít určující vliv (ETS, obnovitelné
zdroje..).

–

Klíčové zájmy České republiky je nutné jednotně hájit na evropské
úrovni, to znamená jejich jasnou definici, a koordinované a cílené
úsilí reprezentace ČR k jejich prosazování.

–

Přestože je strategickým zájmem České republiky podpořit vznik
a prosazování jednotné evropské politiky, pro zachování
bezpečnosti dodávek je současně nezbytné zajistit a prosazovat
energetickou bezpečnost České republiky.

