
RWE Česká republika Strana 1 

JAKÉ CÍLE ZVOLIT PRO 

EVROPSKOU ENERGETIKU? 
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EVROPSKÁ (NE)KONKURENCESCHOPNOST: 

VAROVÁNÍ PRO CELÝ PRŮMYSL  

> Evropský průmysl začíná být v celosvětovém měřítku kvůli vysokým cenám energií 

stále méně konkurenceschopný. 

> Vážné varování nejen pro energetiku, ale pro celý průmysl, přichází i od 

Mezinárodní agentury pro energii (IEA) 

Zdroj: Fatih Birol, hlavní ekonom EIA, Praha, 7. ledna 2014 
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STÁLE STEJNÁ PÍSNIČKA: 

ENERGETIKA TRPÍ NESTABILITOU 

2/15/2014 

– Neustálé  

   legislativní změny 

– Dotace OZE  

   pokřivily trh 

 

Situace v energetice dospěla až tak daleko, že: 

> Konvenční zdroje přestávají být rentabilní 

> Poprvé v historii zavíráme v Evropě funkční zdroje (30 GW) 

> Je ohrožena bezpečnost a spolehlivost dodávek 
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POZICE RWE  

KE KLÍČOVÝM ENERGETICKÝM TÉMATŮM 

2/15/2014 

EMISE 

OZE 

KAPACITNÍ 

TRH 

• Jeden společný celoevropský kapacitní trh 

• Volný přístup do systému pro všechny zdroje 

• Garance bezp. dodávek pro budoucnost 

• Pouze jeden cíl – 40 % do roku 2030 

• EU ETS jako hlavní nástroj na snížení emisí 

• Nezávislý trh s emisemi bez ad hoc zásahů 

• Nezavádět již žádný povinný cíl pro OZE 

• Tržní integrace OZE 

• Jasná společná pravidla nastavení podpory 
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CO BY MĚLA OBSAHOVAT POZICE ČR K NÁVRHŮM 

EVROPSKÉ KOMISE?  

> Požadavek na stanovení jasného dlouhodobého 

rámce pro klimaticko-energetickou politiku EU  

do roku 2030. 

> Odmítnutí závazného cíle pro podíl OZE.  

> Požadavek na zavedení metrik sledujících dopad 

snižování emisí CO2 na energetickou bezpečnost, 

konkurenceschopnost a udržitelnost cen energie 

v EU.  

> Požadavek na  analýzu dopadů různých forem 

tržních distorzí a detailnější mezinárodní srovnání 

s hlavními světovými konkurenty EU. 

2/15/2014 
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JAKOU BUDOUCNOST MÁ EVROPSKÝ PRŮMYSL? 

> Jde o hodně – energeticko-

klimatická strategie do roku 

2030 rozhodne o budoucnosti 

evropského průmyslu a 

energetiky. 

> Zůstane v EU výkonný a 

prosperující průmysl nebo se 

přestěhuje jinam? Vyplní se 

negativní prognóza IEA?  

 

2/15/2014 

Je naším úkolem, aby tomu tak nebylo a evropský průmysl  

se nestal obětí přílišné „bruselské kreativity“. 


