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7. volební období

ZÁPIS

z 21. schůze
výboru pro evropské záležitosti
konané dne 22. října 2014

Přítomni:

prezenční listina

Omluveni:

prezenční listina

Schůzi výboru zahájil př. O. Benešík ve 13.00 hod. Připomněl, že byla svolána na
základě usnesení č. 95 přijatého na 20. schůzi výboru dne 8. října 2014. Konstatoval, že
pozvánky byly všem včas rozeslány a návrh pořadu mají poslanci k dispozici. V následném
hlasování všichni přítomní navržený pořad schválili /hlasování 13-0-0 je zachyceno v příloze/.
Schválený pořad schůze:
1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání
Evropské rady v Bruselu ve dnech 23. a 24. října 2014
2. Sdělení předsedy
3. Různé
1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání
Evropské rady v Bruselu ve dnech 23. a 24. října 2014
Př. O. Benešík přivítal na schůzi výboru předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku
a státního tajemníka pro evropské záležitosti Ing. Tomáše Prouzu, MBA.
Premiér B. Sobotka informoval, že Evropská rada se bude zabývat třemi tématy –
1. klimaticko – energetickým rámcem do roku 2030, 2. hospodářskými otázkami EU a 3. dalšími
tématy.
Aktuální návrh závěrů stanoví pro rok 2030 závazný cíl redukce emisí skleníkových
plynů ve výši 40 % oproti roku 1990.
Návrh závěrů ER stanoví cíl 27 % poměru energie vyráběné z obnovitelných zdrojů. ČR
podpoří tento cíl pouze jako indikativní a za předpokladu garance suverenity členských států
v oblasti volby energetického mixu. ČR patří mezi nejprůmyslovější země, proto je pro ni také
důležitá cena elektrické energie.
V rámci druhého okruhu proběhne diskuse na téma podpory investic, které by měly
vycházet především ze soukromé sféry. Vláda ČR podporuje účelné a efektivní využívání
současných nástrojů.
Př. O. Benešík informoval, že také závěry jednání skupiny Visegrádské čtyřky
z minulého týdne se týkají uvedených témat.
Posl. I. Pilný v rámci rozpravy konstatoval, že spojencem ČR v názorech na stanovování
energetického mixu by kromě zemí Visegrádské čtyřky mohly být i jiné členské státy, např.
Velká Británie. Uvedl, že 27 % výroby energie z obnovitelných zdrojů by měl být pouze
indikativní údaj, protože se jedná o velmi nákladný proces, např. výroba pomocí větrných
elektráren.
Premiér B. Sobotka uvedl, že ČR bude hledat pro dohodu o energetickém mixu i další
spojence, jako jsou např. Velká Británie a Francie. Konstatoval, že zejména východní země EU si
nemohou dovolit stanovovat vysoké cíle pro oblast obnovitelných zdrojů.
Státní tajemník T. Prouza potvrdil, že Velká Británie je spojencem ČR v oblasti
energetického mixu a shoda panuje také s Bulharskem, Rumunskem, Litvou a Lotyšskem.
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Sdělil, že probíhá debata o smlouvě o propojení energetické soustavy EU. Konstatoval,
že ČR má již dnes propojenu energetickou soustavu z 25 %. Problémy s propojením mají
Portugalsko a Španělsko.
Mpř. K. Zelienkovou zajímalo stanovisko české vlády k těžbě břidličných plynů a její
postoj k sankcím vůči Rusku.
Premiér B. Sobotka odpověděl, že vláda nebude postupovat v rozporu s programovým
prohlášením vlády, které nepočítá s těžbou břidličných plynů na našem území.
Uvedl, že na jednání Evropské rady nebude otevřeno téma sankcí vůči Rusku. Sankce již
byly zavedeny na jeden rok. Nyní je pro EU důležité sledovat dodržování dohod o příměří mezi
Ukrajinou a Ruskem. Cílem je také obnovit dodávky ruského plynu na Ukrajinu.
Posl. J. Zahradník připomenul, že VEZ se v nedávné době zabýval sdělením a směrnicí
Evropské komise týkající se strategie bezodpadového hospodářství a podpořil rámcové
stanovisko vlády k těmto návrhům.
Podle jeho názoru je redukce emisí skleníkových plynů ve výši 40 % velmi ambiciozní
cíl. Zajímalo jej, jestli ČR, která není v sektoru obchodování s povolenkami ETS, je schopna
tohoto cíle dosáhnout. Zeptal se také, jestli je možné přibližně vyčíslit objemy administrativních
dopadů ČR při stanovení tohoto cíle a jestli je vláda schopna čelit systematické snaze Evropské
komise o přenášení pravomocí na svoji úroveň.
Dotázal se, jestli je ČR i nadále schopna podporovat perspektivu využití jaderné
energetiky.
Premiér B. Sobotka uvedl, že propojení energetických soustav bylo iniciativou Polska.
Vláda ČR nevidí žádná rizika v obchodování s energií z jaderných zdrojů. Bude podporovat
takové rozhodnutí Evropské komise, které uchová suverenitu jednotlivých zemí o energetickém
mixu.
Státní tajemník T. Prouza doplnil, že každý stát má právo stanovit si vlastní energetický
mix. Na druhou stranu je třeba, aby existovala dohoda o dominantních dodavatelích ropy a plynu
a aby se posilovala propojení jednotlivých zemí.
Je také vedena debata o tom, jakým způsobem budou vymáhána pravidla a jestli bude mít
každý stát svůj energetický trh. V zájmu ČR je existence jednoho celoevropského energetického
trhu.
Mpř. P. Fiala uvedl, že snahou Evropské komise je mít v rámci energetického balíčku
významný vliv na národní plány. Zajímalo jej, jestli je taková role Evropské komise přijatelná.
Zeptal se, jestli bude ČR souhlasit se závazkem zvýšení úspor ve výši 30 % vzhledem
k tomu, že patří k šesti nejnáročnějším ekonomikám EU z energetického hlediska. Jak se na
těchto úsporách budou podílet teplárny, elektrárny, veřejné budovy apod.?
Konstatoval, že Evropská rada vyzývá přezkoumat prostředky potravinové produkce tak,
aby toto odvětví plnilo cíle v oblasti vypouštění skleníkových plynů. Zajímal jej postoj vlády
k této problematice.
Premiér B. Sobotka sdělil, že stanovování cílů a míra povinnosti jich dosahovat je
citlivou oblastí. ČR se bude snažit, aby Evropská komise neomezovala její pravomoci při
stanovování energetického mixu.
Uvedl, že vláda připravuje parametry čerpání prostředků, např. z Operačního programu
životní prostředí tak, aby projekty vedly ke snižování energetické náročnosti.
Státní tajemník T. Prouza doplnil, že jde např. o zateplování veřejných i soukromých
budov, modernizaci průmyslu, modernizaci energetiky, na které lze čerpat peníze z kohezních
fondů.
Na dotaz mpř. P. Fialy ohledně skleníkových plynů ze zemědělství odpověděl, že se týká
spíše států s intenzivním zemědělstvím, které mají např. zastaralou techniku apod.
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Posl. M. Černoch připomněl, že VEZ projednával téma skleníkových plynů
a obnovitelných energií na své 10. schůzi. Přijal usnesení, podle kterého by měla být
respektována technologická vybavenost každého státu. ČR podporuje stanovení závazného cíle
na úrovni 40 % snížení emisí skleníkových plynů. Evropská rada stanoví závazný cíl snížení na
úrovni 27 % z obnovitelných zdrojů. Je zde ale riziko ohrožení průmyslu. Zajímalo jej, jakým
způsobem výstup VEZ zohlednila vláda.
Premiér B. Sobotka vysvětlil, že pozice vlády ke klimaticko - energetickému balíčku byla
definována dříve, než dokument projednal VEZ. V pozici ČR nebylo stanoveno, že odmítá
stanovení závazného cíle. Vláda však odmítá stanovení závazného cíle v oblasti obnovitelných
zdrojů a energetické účinnosti.
Posl. M. Černoch doplnil, že zde existuje riziko, když se ČR zaváže k něčemu, co nebude
moci splnit.
Státní tajemník T. Prouza vysvětlil, že cílem jednání Evropské rady je dospět k politické
dohodě, nikoliv vytvořit ještě legislativu.
Posl. I. Pilný se zeptal, jestli je možné zavést u nás kontrolní mechanismus, který by
upozornil na vzniklou situaci dříve, něž by proti ČR Evropská komise zavedla řízení o zastavení
dotací apod.
Premiér B. Sobotka uvedl, že vláda pravidelně projednává implementace evropských
směrnic do naší legislativy a hlídá jejich termíny. To je určitým kontrolním mechanismem vlády.
Délka legislativního procesu ale závisí na Parlamentu.
Vláda také komunikuje s Evropskou komisí o jednotlivých případech ještě před tím, než
ta vydá podněty pro porušování evropského práva.
Posl. I. Pilný upřesnil, že jeho dotaz směřoval k prevenci směrnic a legislativy, která
směřuje proti zájmům ČR. Jestli máme nějakou možnost se bránit.
Premiér B. Sobotka vysvětlil, že jde o otázku četnosti závěrů na jednotlivých zasedáních
evropských rad na úrovni premiérů i ministrů. Bude záležet na nové Evropské komisi, jak často
bude přicházet s novými legislativními návrhy.
Posl. J. Zahradník sdělil, že energetické inovace v průmyslu směřující k šetření energií
podporoval v nových státech mechanismus EDR. V současné době má být využit všemi
členskými státy. Nově se také zavádí podpora trhu s povolenkami ve výši 10 – 15 % pro státy
s nižším HDP. Zeptal se, jestli ČR hodlá těchto dvou nástrojů využít.
Státní tajemník T. Prouza odpověděl, že se v současné době jedná o čtyřech
kompenzačních mechanismech – 1. pro všechny státy je navrhováno 400 mil. povolenek
primárně zacílených na inovace, 2. pro země s HDP pod 60 % průměru vznikne tzv.
modernizační fond, kam by měla jít 2 % povolenek, 3. 10 – 15 % povolenek pro chudší země
a 4. Polsko navrhuje část povolenek zdarma.
Mpř. H. Langšádlovou zajímalo, zda bude Evropská rada projednávat unii kapitálových
trhů, která je jednou z šesti priorit nové Evropské komise. Jaká je pozice ČR k této unii a jaké
nástroje by měla využívat.
Premiér B. Sobotka uvedl, že toto téma nebude zřejmě projednáváno. Nové nástroje na
podporu hospodářského růstu by měla navrhnout Evropská komise.
Př. O. Benešík informoval, že na jednání V4 proběhla také diskuse s Polskem o těžbě
břidličných plynů, kterou plánuje začít. Nesmí však narušit životní prostředí na české straně.
Př. O. Benešík poděkoval hostů za informace.
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2. Sdělení předsedy
Př. O. Benešík informoval, že se ve dnech 30. listopadu až 2. prosince t. r. uskuteční
v Římě další pravidelné zasedání konference COSAC. Na základě navržených nominací přijal
výbor usnesení, kterým 1) doporučuje organizačnímu výboru, aby schválil účast poslanců VEZ
O. Benešíka, M. Ženíška, M. Černocha a L. Toufara a náhradníků J. Zahradníka, K. Zelienkové a
P. Ploce na zahraniční cestě do Itálie, kde se ve dnech 30. listopadu – 2. prosince 2014 zúčastní
LII. zasedání COSAC – Konference výborů pro evropské záležitosti členských a kandidátských
zemí Evropské unie a Evropského parlamentu; a 2) pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení
předložil předsedovi Poslanecké sněmovny k projednání v organizačním výboru /usn. č. 96,
hlasování 16-0-0 je zachyceno v příloze/.
Poté výbor přijal usnesení, kterým zmocňuje svého předsedu ke stanovení termínu příští
schůze, k jejímu svolání a k přípravě jejího pořadu /usn. č. 97, hlasování 16-0-0 je zachyceno
v příloze/.
3. Různé
Posl. J. Zahradníka zajímalo, jestli má vládní koalice připraven pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
Posl. I. Pilný dodal, že garančním výborem je výbor pro životní prostředí. Hospodářský
výbor bude návrh projednávat dne 20. listopadu, pozval řadu ministrů.
Př. O. Benešík konstatoval, že na VEZ nepřišel žádný pozměňovací návrh.
Posl. J. Zahradník uvedl, že poslanci mohou podat pozměňovací návrh přímo při
projednávání na plénu Poslanecké sněmovny.
Mpř. K. Zelienková informovala, že plánuje uspořádat seminář na téma začleňování
absoloventů na trh práce. Toto téma bylo diskutováno během zasedání COSACu.
Př. O. Benešík vyzval mpř. K. Zelienkovou, aby dodala na sekretariát VEZ bližší
informace o semináři.
Uvedl, že společně s mpř. H. Langšádlovou plánuje uspořádat seminář o migrační
politice.
Přislíbil také, že na některém z příštích zasedání výboru bude informovat o smlouvě
TTIP.

Schůze skončila v 15.00 hod.
/zapsala Eva Hadravová/

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Ondřej Benešík v. r.
předseda výboru
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