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Opatření v oblasti klimatu: podle auditorů není EU 
úspěšná v komerčním využití zachycování uhlíku a 
inovačních obnovitelných zdrojů energie  

Opatření EU na podporu zachycování a ukládání uhlíku a inovačních obnovitelných zdrojů energie 
nebyla úspěšná, uvádí nejnovější zpráva Evropského účetního dvora. V období 2008 až 2017 byly 
stanoveny ambiciózní cíle, ale podle auditorů podpora EU pro demonstrační projekty přinesla 
z hlediska realizovaných projektů a dosažených výsledků jen málo. Dodávají, že k tomu, aby EU 
dosáhla svých cílů, je zapotřebí, aby upravila svůj nový Fond inovací. 

V roce 2009 EU zahájila dva velké programy financování na podporu zachycování a ukládání uhlíku a 
inovačních obnovitelných zdrojů energie: Evropský energetický program pro hospodářské oživení a 
program rezervy pro nové účastníky 300 (NER 300). Oba programy, u nichž bylo plánováno celkově 
vynaložit 3,7 miliardy EUR, měly stanoveny ambiciózní cíle v oblasti zachycování a ukládání uhlíku a 
inovativních zdrojů energie. Na základě Pařížské dohody z roku 2015 se EU zavázala ke snížení emisí 
skleníkových plynů o alespoň 40 % do roku 2030, což doplňuje její ambice dosáhnout do roku 2050 
nízkouhlíkového hospodářství. 

Auditoři zkoumali koncepci, řízení a koordinaci obou programů a posuzovali, zda u nich došlo 
k očekávanému pokroku z hlediska toho, zda napomohly na cestě ke komerčnímu využití zachycování 
a ukládání uhlíku a inovačních zdrojů obnovitelné energie. Navštívili projekty v Německu, Španělsku, 
Nizozemsku, Polsku a Spojeném království. 

Zjistili, že Evropský program oživení energetiky pozitivně přispěl k rozvoji odvětví mořských větrných 
elektráren, ale v oblasti zachycování a ukládání uhlíku nesplnil své ambice. Program rezervy pro nové 
účastníky pak nepřinesl žádný úspěšný projekt na zachycování uhlíku a dosáhl jen malého pokroku při 
podpoře demonstrace širšího spektra inovačních technologií obnovitelných zdrojů energie. 

„EU chce být globálním vůdcem v boji proti změně klimatu,“ uvedl člen Evropského účetního dvora 
odpovědný za tento audit Samo Jereb. „Aby se na této cestě udržela, musí ale vyvodit poučení 
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z minulých neúspěchů, připravit lepší mechanismy podpory pro inovativní nízkouhlíkové technologie a 
také zajistit plnou odpovědnost za veřejné prostředky, které jsou k řešení tohoto problému použity.“ 

Na oba programy měly dopad nepříznivé investiční podmínky, poznamenávají auditoři. Postup mnoha 
projektů inovačních obnovitelných zdrojů energie a projektů zachycování a ukládání uhlíku brzdila 
nebo zpožďovala nejistota ohledně regulačních rámců a politik. Zpráva rovněž poukazuje na to, že 
v neúspěchu při využití zachycování a ukládání uhlíku hrály klíčovou roli volatilní a nižší než očekávané 
ceny uhlíku po roce 2011. 

Auditoři také zjistili, že koncepce programu rezervy pro nové účastníky omezovala možnosti Komise a 
členských států efektivně reagovat na měnící se okolnosti. Výběr projektů a rozhodovací procesy byly 
složité a flexibilitu programu omezovaly i další prvky koncepce. Jsou potřeba velká koordinovaná 
zlepšení, aby se posílila ucelenost a zajistila větší srozumitelnost, dodávají auditoři. Vyjádřili rovněž 
obavy týkající se nedostatečných mechanismů pro vyvozování odpovědnosti a kontrolu u programu 
rezervy pro nové účastníky. Finanční prostředky na tento program nebyly součástí rozpočtu EU a 
nejsou vykázány v rozvaze EU.  

EU se nyní připravuje na zavedení Fondu inovací, k němuž má dojít v roce 2021 a který má pomoci 
urychlit přechod na nízkouhlíkové hospodářství. S ohledem na uvedená zjištění auditoři doporučili 
Evropské komisi, aby: 

• zvýšila potenciál účinné podpory EU pro tyto projekty,  

• zlepšila výběr projektů a postupy rozhodování pro chystaný Fond inovací a zajistila jeho 
flexibilitu, aby mohl reagovat na vnější vývoj,  

• posílila jeho vnitřní koordinaci za účelem ucelenějšího zacílení podpory EU,  

• zajistila odpovědnost za finanční prostředky z Fondu inovací a programu rezervy pro nové 
účastníky. 

 

Poznámky pro redaktory 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, které 
o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci 
občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je uvedena do 
praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU. 

Zvláštní zpráva č. 24/2018 „Prokázání zachycování a ukládání uhlíku a inovačních obnovitelných zdrojů 
energie v EU v komerčním měřítku: zamýšlený pokrok nebyl v posledním desetiletí dosažen“ 
(eca.europa.eu) je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 

 


