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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 

energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že EÚ si nemôže dovoliť pokračujúcu fragmentáciu vnútorného trhu 

s energiou; vyzýva preto na plné vykonávanie súčasného regulačného rámca (tretí 

energetický balík), dostatočné energetické prepojenia medzi členskými štátmi a 

modernizáciu rozvodných sietí; okrem toho sa domnieva, že kľúčovým cieľom európskej 

stratégie energetickej bezpečnosti musí byť zaistenie toho, aby žiaden členský štát ani EÚ 

spoločne nebola neprimerane zraniteľná pri prerušení dodávok od jediného dodávateľa 

energie; zdôrazňuje, že politiku v oblasti energetickej bezpečnosti vytvárajú rôzne prvky, 

pričom rovnako ako lepšia pripravenosť na prerušenia dodávok energie, spolupráca 

a koordinácia vo vzťahoch s tretími krajinami a nová infraštruktúra sú dôležité aj ambície 

na rozvoj obnoviteľnej energie, vykonávanie opatrení v oblasti energetickej účinnosti 

a obmedzenie emisií skleníkových plynov, a všetky tieto opatrenia sú vo vzájomnom 

súlade; 

2. zdôrazňuje pozitívny vplyv, ktorý má integrácia trhu na veľkoobchodné ceny a napokon aj 

maloobchodné ceny v odvetví elektrickej energie, čo umožňuje sprístupnenie dostupnej 

energie občanom, a pripomína, že možný čistý hospodársky zisk, ktorý môže vyplynúť 

z prehĺbenia vnútorného trhu s energiou, sa pohybuje v rozmedzí 16 – 40 miliárd EUR 

ročne; 

3. domnieva sa, že EÚ by sa mala v energetickej politike snažiť vyriešiť nekonkurenčné 

ceny energie, ktoré prispeli k hospodárskej kríze a oslabili konkurencieschopnosť 

európskeho priemyslu a ktoré ovplyvňujú celkovú energetickú bezpečnosť našich 

občanov; 

4. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty vyčleňovali na trhový dohľad nad 

energetickou efektívnosťou výrobkov dostatočné zdroje, čím zabezpečia priemyslu 

rovnaké podmienky a zároveň poskytnú spotrebiteľom najužitočnejšie informácie 

a správne nástroje na prijímanie vhodných rozhodnutí, na zistenie objemu spotrebúvanej 

energie a spôsobov zníženia svojej spotreby energie; 

5. poukazuje na to, že podľa najnovšieho vydania hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských 

trhov patrí trh s elektrinou k štyrom najhoršie fungujúcim trhom; zdôrazňuje, že je 

dôležité konať, aby sa zlepšilo poskytovanie informácií spotrebiteľom o rozpise cien za 

energiu a o opatreniach v oblasti energetickej účinnosti, čo im umožní aktívne sa zapájať 

do regulácie vlastnej spotreby energie a ľahko meniť svojho dodávateľa; 

6. pripomína svoje predchádzajúce stanoviská týkajúce sa vytýčenia ambicióznych cieľov v 

oblasti energetickej účinnosti a významu urýchliť vykonávanie opatrení zameraných na 

dosiahnutie týchto cieľov; zdôrazňuje, že opatrenia v oblasti energetickej účinnosti na 

európskej úrovni majú zásadný význam pre zaistenie energetickej nezávislosti EÚ a 

súčasne zabezpečenie udržateľného rastu, rozvíjania odbornej prípravy, vytvárania 

pracovných miest a posilnenia hospodárskej prosperity podnikov, najmä malých a 

stredných podnikov, a v tejto súvislosti víta návrh na vytvorenie Európskeho fondu pre 
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strategické investície; v tejto súvislosti požaduje investície do energetickej účinnosti, a to 

najmä budov; 

7. zdôrazňuje, že dôležité odvetvia by mohli mať prospech z opatrení v oblasti energetickej 

účinnosti prijatých na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni; žiada členské štáty a Komisiu, 

aby podporili účinné využívanie energie a v plnej miere využívali príležitosti, ktoré im 

poskytujú smernice o verejnom obstarávaní, aby sa podporovalo posudzovanie na základe 

kritérií inovácií a životného prostredia a aby sa energeticky efektívne budovy a výrobky 

stali štandardom; zdôrazňuje, že je dôležité poskytovať spotrebiteľom presné a 

jednoduché informácie o energetickej účinnosti týchto výrobkov; zastáva názor, že ďalší 

rozvoj politiky v oblasti energetickej účinnosti možno dosiahnuť formou zlepšenia a 

ďalšieho vypracúvania právnych predpisov o energetickom označovaní a ekodizajne;  

8. poukazuje na pridanú hodnotu integrácie IKT do energetických systémov v záujme 

maximalizácie energetickej účinnosti, zmiernenia dopytu a nižších cien pre spotrebiteľov 

a umožniť im lepšie riadiť spotrebu energie; žiada EÚ a jej členské štáty, aby 

uskutočňovali dlhodobé kampane s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o rôznych 

spôsoboch znižovania spotreby energie; zdôrazňuje význam ambicióznych politík 

energetickej účinnosti pre bytový sektor, aby sa urýchlila miera inovácie budov a 

zlepšovanie systémov vykurovania; 

9. pripomína, že je potrebné posilniť pripravenosť a kapacitu EÚ účinne reagovať na možnú 

krízu v dodávkach plynu; zdôrazňuje význam konzultácií, ktoré 15. januára 2015 začala 

Komisia s cieľom identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie súčasných pravidiel 

EÚ, aby sa zaručila bezpečnosť dodávok plynu; poznamenáva, že v oblasti energetickej 

bezpečnosti je potrebné zlepšiť a prehĺbiť spoluprácu a koordináciu medzi členskými 

štátmi; 

10. zdôrazňuje, že rozvoj obnoviteľných zdrojov energie by mal pozitívny vplyv na životné 

prostredie a hospodárstvo a zároveň by zaručil energetickú nezávislosť EÚ; zdôrazňuje, že 

je potrebné naplno využívať potenciál obnoviteľných zdrojov energie v sektore 

vykurovania a chladenia a rozvíjať inteligentné siete a nové riešenia na uskladňovanie 

energie; zdôrazňuje, že keďže sú technológie zásadným prvkom pri znižovaní dopytu po 

energii, je rozhodujúce podporovať inovačné projekty zamerané na energiu z 

obnoviteľných zdrojov a čistú energiu; požaduje ochranu financovania bezpečnej, čistej a 

efektívne využívanej energie, ako sa uvádza v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1291/2013, 

keďže len tá umožní EÚ získať vedúce postavenie vo svete v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov a čistej energie; žiada členské štáty a Komisiu, aby zabezpečením 

rovnakých podmienok v Európe zaručili regulačnú stabilitu pre energiu z obnoviteľných 

zdrojov a ochranu investícií vynakladaných v súlade s cieľmi EÚ v oblasti energetiky; 

11. žiada, aby sa väčšia pozornosť venovala rýchlo sa rozvíjajúcemu trhu s energetickými 

službami (vrátane uzatvárania zmlúv o energetickej hospodárnosti a dohôd o 

energetických službách); zdôrazňuje, že je dôležité vypracovať normy pre každý prvok v 

postupe investovania do energetickej efektívnosti; požaduje investície do energetickej 

účinnosti, a to najmä budov; zdôrazňuje, že dôležité odvetvia, ako napríklad cestovný 

ruch, by mohli mať prospech z opatrení v oblasti energetickej účinnosti prijatých na 

úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje, že stabilným, strategickým a dlhodobým 
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riešením energetickej chudoby sú koordinované a ambiciózne politiky v oblasti 

energetickej efektívnosti a opatrenia týkajúce sa obytných budov; 

12. pripomína členským štátom nedávno vypracovanú európsku stratégiu energetickej 

bezpečnosti a v tejto súvislosti ich žiada, aby zintenzívnili regulačnú a verejnú finančnú 

podporu tak, aby sa urýchlila miera inovácie budov a zlepšovanie a/alebo zavádzanie 

centrálnych systémov vykurovania; 

13. vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby vyčlenili finančné prostriedky na vývoj 

technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého; 

14. naliehavo žiada Komisiu a Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 

energetiky (ACER), aby kládli väčší dôraz na boj proti problému obmedzovania prenosu 

energie na štátnych hraniciach; poznamenáva, že ak by sa vyriešili existujúce trhové 

nedostatky, ktoré umožňujú nekonkurenčné rozdiely cien medzi členskými štátmi , mohli 

by sa dosiahnuť úspory vo výške 15 miliárd EUR ročne (10 % veľkoobchodnej ceny 

plynu); domnieva sa, že dobre fungujúci vnútorný trh s energiou si vyžaduje silnejšiu 

úlohu agentúry ACER, keďže si to vyžaduje výrazný rozvoj infraštruktúr a vzájomných 

prepojení, ktoré umožnia cezhraničný obchod a dôsledné presadzovanie existujúcich 

pravidiel prideľovania kapacity; požaduje väčšie úsilie o zlepšenie cezhraničných 

prepojení a o rozvoj inteligentných sietí; považuje za poľutovaniahodné, že niektoré 

členské štáty sú v dôsledku chýbajúcich energetických prepojení so zvyškom EÚ 

a v určitých regiónoch EÚ stále tzv. energetickými ostrovmi, čo zvyšuje objem 

prerušovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý nemožno dopraviť 

k spotrebiteľom pre nedostatočnú infraštruktúru; 

15. zdôrazňuje, že regulované stanovovanie cien za energie škodí hospodárskej súťaži 

a investíciám a jeho odstránenie je základným predpokladom dosiahnutia dobre 

fungujúceho trhu s energiou; 

16. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vykonávala opatrenia (uvedené v treťom energetickom 

balíku), ktoré majú ľuďom zabezpečiť, aby si mohli uplatniť právo na výber dodávateľa 

energie; zdôrazňuje, že uplatňovanie tohto práva má značný význam nielen pre 

spotrebiteľov, ale že tiež motivuje veľkoobchodné trhy s energiou; 

17. je presvedčený o tom, že zdokonalený a spoľahlivejší systém obchodovania s emisiami by 

zabezpečil, aby sa získali investície potrebné na dosiahnutie dlhodobých cieľov EÚ v 

oblasti energetiky a klímy; zdôrazňuje, že opatrenia zamerané na posilnenie systému 

obchodovania s emisiami by mali zabezpečiť konkurencieschopnosť energeticky 

náročnému priemyselnému odvetviu, aby sa zabránilo premiestňovaniu sídiel podnikov, 

znižovaniu počtu pracovných miest a úniku mozgov do krajín mimo Európskej únie. 
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