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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy: 

1. konštatuje podstatné oneskorenie EÚ, pokiaľ ide o využívanie aj výrobu biopalív, ktoré 
sú kľúčovými zložkami medzinárodného obchodu;

2. zdôrazňuje rozhodujúci prínos, ktorý by mohla mať skutočná stratégia zameraná na 
podporu trvalo udržateľného využívania biomasy v rámci znižovania emisií 
skleníkových plynov, rozvoja nových perspektív prostredníctvom priemyselného 
spracovania poľnohospodárskych produktov a najmä biopalív druhej generácie, 
znižovania energetickej závislosti EÚ a podpory rastu a zamestnanosti, a to tak v EÚ, 
ako aj v iných oblastiach sveta, predovšetkým v rozvojových krajinách;

3. domnieva sa, že ak chceme dosiahnuť tieto ciele, je potrebné vytvoriť politiku zameranú 
na rozvoj európskeho priemyslu v oblasti biopalív a zvýšiť používanie týchto výrobkov 
v EÚ; poukazuje však na riziko nezvratných účinkov na životné prostredie, ktoré môžu 
byť dôsledkom nepremysleného, nekontrolovaného a intenzívneho pestovania, výroby a 
dovozu biopalív;

4. konštatuje, že dovoz bioetanolu je z hľadiska klimatických zmien dobrým riešením;

5. konštatuje, že biopalivá sú predmetom obchodných transakcií na svetovom trhu a že EÚ 
v tejto oblasti zatiaľ nie je  sebestačná; domnieva sa však, že je namieste udeliť podpore 
vnútornej výroby absolútnu prioritu;

6. zdôrazňuje, že medzi predpokladmi potrebnými na rozvoj silného a dynamického 
európskeho priemyslu v oblasti biopalív vystupuje ako základná podmienka vytvorenie 
vhodného a koherentného obchodného, daňového a colného rámca, ktorý bude zárukou 
konkurencieschopnosti biopalív vyrobených v EÚ;

7. domnieva sa, že je potrebné definovať prijateľnú mieru dovozu bioetanolu do EÚ, ktorá 
by bola zlučiteľná s postupným rozvojom produkcie Spoločenstva v súlade s európskou 
stratégiou pre trvalo udržateľný rozvoj predovšetkým v odvetví energie, a že treba 
zabezpečiť súlad obchodnej a colnej politiky s dodržiavaním stanovenej miery pri 
zohľadnení záväzných pravidiel rozvojovej politiky;

8. konštatuje, že náklady na výrobu bioetanolu v EÚ sú, pri dnešnom stave vecí, vyššie 
než náklady v iných krajinách, ktoré sú významnými výrobcami bioetanolu, ako 
napríklad Brazília či Spojené štáty; pripomína však, že konkurencieschopnosť týchto 
krajín je výsledkom programov rozsiahlych subvencií a verejnej podpory, ktoré sa 
realizujú už dlhé roky; že táto konkurencieschopnosť je napríklad v Brazílii založená na 
diskutabilných praktikách, a to tak zo sociálneho hľadiska, ako aj z hľadiska životného 
prostredia;

9. domnieva sa, že podpora dopytu po bioetanole v EÚ za pomoci opatrení, z ktorých 
niektoré predpokladajú použitie verejných zdrojov alebo majú vplyv na rozpočet 
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Spoločenstva a jeho členských štátov, nesmie byť výhradne na prospech dovážaných 
produktov;

10. zdôrazňuje, že je potrebné posúdiť vhodnosť označenia bioetanolu ako „citlivého 
výrobku” v rámci rokovaní WTO o prístupe na poľnohospodársky trh a vylúčiť ho, ak 
to bude vhodné, z uplatňovania predpokladaného režimu znížených colných sadzieb;

11. žiada Komisiu, aby, v rámci rokovaní so Svetovou obchodnou organizáciou o obchode a 
životnom prostredí, čo najdôraznejšie zamietla každý návrh na začlenenie bioetanolu do 
zoznamu „environmentálnych výrobkov”, ktoré by mohli podliehať zrušeniu alebo 
zníženiu ciel;

12. konštatuje, že niektoré rozvojové krajiny majú na globálnej úrovni vynikajúce 
konkurenčné možnosti, pokiaľ ide o produkciu a predaj biopalív, ale že je zároveň na 
mieste postupovať s istou normalizáciou kvality biopalív; okrem toho sa domnieva, že 
je vhodné odstrániť obchodné prekážky technickej či inej povahy, aby sa tak umožnil 
vznik skutočného svetového trhu;

13. vyzýva Komisiu, aby pozorne prerokovala žiadosti o preferenčný prístup na trh 
Spoločenstva pre bioetanol, ktoré predložili naši partneri z Mercosuru počas rokovaní 
dvoch regiónov, EÚ a tejto oblasti; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa o všetkých 
otázkach spojených s energetickými trhmi na medzinárodnej úrovni rokovalo na 
multilaterálnych fórach ako WTO, aby sa zaručila čo najväčšia transparentnosť, a aby 
prevažoval spoločný záujem Spoločenstva v súlade s budúcou spoločnou energetickou 
politikou;

14. domnieva sa, že uplatňovanie Všeobecného systému preferencií (GSP) a GSP plus musí 
ako svoj cieľ sledovať hospodársky rozvoj najzraniteľnejších krajín a malo by, v oblasti 
výroby bioetanolu, byť v súlade s cieľmi budúcej spoločnej energetickej politiky a 
vyzýva Komisiu, aby  podľa potreby použila vhodné mechanizmy odstupňovania, 
pričom by sa mala opierať o kritériá podľa nariadenia Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 
2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií;

15. schvaľuje snahu Komisie o podporu odvetvia biopalív v rozvojových krajinách a 
regiónoch, ktoré majú v tejto oblasti potenciál a kde môže miestna výroba prispieť k 
trvalému zníženiu chudoby; domnieva sa však, že táto politika by mala byť vyvážená a 
že by mala prioritne smerovať k uspokojeniu vlastných energetických potrieb 
dotknutých krajín, a nie k výhradnému zameraniu sa na rozvoj ich vývozných kapacít;

16. domnieva sa, že EÚ by mala vo všetkých svojich dohodách o partnerstve, voľnom 
obchode a v preferenčných dohodách klásť väčší dôraz na vytvorenie otvorených trhov 
s biopalivami; je presvedčený, že transparentné, integrované a otvorené národné, 
európske a medzinárodné trhy zabezpečia trvalý, udržateľný vývoj tohto odvetvia; 
naliehavo žiada Komisiu, aby na tomto základe vyhodnotila všetky preferenčné dohody 
v tejto oblasti;

17. naliehavo žiada politické a hospodárske kruhy, aby začalo venovať väčšiu pozornosť 
spolupráci a integrácii trhov s biopalivami v EÚ a susedných európskych krajinách, 



AD\630143SK.doc 5/7 PE 374.166v03-00

SK

najmä v rámci osobitných dohôd o partnerstve;

18. vyzýva Komisiu, aby sa vážne zaoberala možnosťou vytvoriť osobitnú položku alebo 
podpoložku colného sadzobníka pre bioetanol a výrobky na báze bioetanolu v rámci
poľnohospodárskej kapitoly kombinovanej nomenklatúry, a to s cieľom lepšie posúdiť 
štatistické údaje o dovoze a dohliadnuť na uplatňovanie príslušnej colnej klasifikácie;

19. nabáda Komisiu a členské štáty, aby boli mimoriadne opatrní vo vzťahu k pokusom o 
podvod alebo obchádzanie platenia cla, ktoré sa vzťahuje na bioetanol, aby dozerali 
najmä na dodržiavanie pravidiel pôvodu a colnej klasifikácie, a aby predchádzali 
zneužitiu niektorých colných režimov s podmieneným oslobodením od cla;

20. zdôrazňuje možnosť, aby sa priemysel Spoločenstva v prípade potreby uchýlil k 
obranným obchodným nástrojom (antidumpig, dovozné prirážky, ochranné doložky) na 
ochranu svojho odvetvia pred nekalou konkurenciou či prehnaným množstvom dovozu; 
zdôrazňuje, že pojem „citeľné spomalenie pri vytváraní priemyselného odvetvia“ sa 
vzťahuje najmä na vznikajúce priemyselné odvetvia, ako napríklad odvetvie bioetanolu, 
pri analýzach škôd spôsobených v rámci takýchto postupov;

21. vyzýva Komisiu, aby do 1. apríla 2007 predložila správu o podmienkach výroby a 
vývozu bioetanolu v tretích krajinách, ktoré sú najväčšími výrobcami, aby mohol 
Parlament posúdiť korektnosť hospodárskej súťaže medzi výrobou Spoločenstva a 
dovozom z týchto krajín; žiada, aby sa táto správa zamerala najmä na podporné 
programy a iné typy štátnej pomoci, ako aj na fungovanie tohto priemyslu zo sociálneho 
hľadiska a hľadiska životného prostredia;

22. vyzýva Komisiu, aby zaviedla systém certifikácie pre biopalivá používané v EÚ s 
cieľom zabezpečiť, najmä prostredníctvom programu EÚ na „globálne monitorovanie 
životného prostredia a bezpečnosti“ (GMES), že ich výroba je v súlade s platnými 
environmentálnymi normami a že táto výroba nemá žiadny negatívny dosah na životné 
prostredie;

23. naliehavo žiada Komisiu, aby vytvorila systém certifikácie, ktorý by umožnil trvalo 
udržateľnú výrobu biopalív bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v EÚ alebo dovážajú;

24. zdôrazňuje prvoradú úlohu, ktorú hrá EÚ na globálnej úrovni pri zavádzaní noriem 
environmentálnej a sociálnej ochrany, a vyzýva Komisiu, aby tieto normy propagovala 
vo svojich obchodných vzťahoch s tretími krajinami, s cieľom čo najviac zvýšiť 
udržateľnosť produkcie biopalív a zracionalizovať ich výrobné náklady;

25. domnieva sa, že Komisia by mala venovať osobitnú pozornosť problematike logistiky 
vrátane svetovej logistiky a bezpečnosti; je toho názoru, že by bolo vhodné zohľadniť to 
v rámci hodnotení EÚ týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja; žiada Komisiu, aby 
hodnotenie vykonala včas;

26. žiada Komisiu, aby vyjasnila režim štátnej pomoci a aby podporila oslobodenie od dane 
na podporu rozvoja biopalív v EÚ;
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27. víta iniciatívu Komisie klásť dôraz na využívanie intervenčných zásob obilia 
Spoločenstva na výrobu obnoviteľnej energie; upozorňuje na skutočnosť, že množstvo 
intervenčného obilia na vývoz sa môže znížiť, a že EÚ preto môže ľahšie rešpektovať 
záväzky, ktoré prijala v rámci WTO; žiada preto Komisiu, aby v ich prospech pripravila 
vhodné stimuly, aby sa čo najväčšie množstvo intervenčného obilia použilo na tento 
účel;

28. domnieva sa, že aktivity Európskeho poľnohospodárskeho fondu by sa mali rozšíriť o 
podporu energetického využívania biomasy a že je žiaduce rozšíriť maximálnu 
garantovanú plochu na režim pomoci pre tento typ produkcie na viac než 1,5 milióna 
hektárov;

29. domnieva sa, že by sa v EÚ mali uprednostňovať výskumné aktivity v oblasti 
nepotravinárskych plodín s cieľom zaručiť účinné a hospodárne využitie obrábaných 
plôch;

30. domnieva sa, že Komisia by mala opäť preskúmať všetky akčné plány a smernice, aby 
umožnila racionálnu výrobu a racionálne využívanie bioenergií a biopalív, a že toto 
opätovné preskúmanie by sa malo prioritne vykonať v oblastiach rastlinnej výroby, 
lesníctva a odpadového hospodárstva;

31. domnieva sa, že potrebu produkcie biopalív je možné chápať len v rámci logického a 
realistického prepojenia výroby potravín a energetického využitia; upozorňuje na to, že 
tento postup je osobitne vhodný vzhľadom na budúcu nedostatočnú výrobu potravín vo 
svete; naliehavo žiada Komisiu, aby túto otázku preniesla na medzinárodnú úroveň.
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