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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje Komisiu pri prijatí prístupu v oblasti energetickej politiky, ktorý vychádza z 
toho, že predpokladom hospodárskej konkurencieschopnosti je stabilný a transparentný 
regulačný rámec, ktorý rešpektuje trhové mechanizmy;

2. podporuje integrovaný prístup v oblasti energetickej politiky, ktorý v rovnakej miere 
zohľadňuje ciele, akými sú bezpečnosť dodávok energie, konkurencieschopnosť a 
ekologická udržateľnosť vrátane klimatických zmien;

3. zdôrazňuje, že vytvorenie vnútorného trhu EÚ v oblasti energetiky s možnosťou jeho 
rozšírenia o nečlenské štáty by mohlo vo významnej miere prispieť k bezpečnosti 
dodávok;

4. vyzýva členské štáty, aby riešenia predpokladaných národných záujmov v oblasti 
bezpečnosti dodávok nehľadali na úkor fungujúceho vnútorného trhu;

5. zdôrazňuje osobitný význam účinných regulačných štruktúr a pridelenia právomocí 
vnútroštátnym regulačným orgánom a orgánom hospodárskej súťaže, na základe ktorých 
môžu zabrániť dominantnému postaveniu na trhu a vytvoriť fungujúci vnútorný trh, s 
cieľom zabezpečiť prístupné ceny energie; zdôrazňuje svoju podporu sektorovým 
prieskumom Komisie a nalieha na Komisiu, aby v plnej miere využívala všetky dostupné 
nástroje s cieľom riešiť prípady porušenia práva hospodárskej súťaže;

6. poukazuje na to, že súčasné daňové zaťaženie sa do značnej miery podieľa na 
energetických nákladoch, a preto zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu by sa mala podporovať realizáciou cieľov energetickej politiky, napr. 
zlepšovania energetickej účinnosti alebo podpory obnoviteľných zdrojov energie, a teda 
priaznivými stimulačnými mechanizmami, t.j. zavedením tzv. zelených daní;

7. za kľúčový považuje cieľ znížiť závislosť EÚ od dovozu ropy s cieľom zmierniť dosah 
vyšších medzinárodných cien energie na hospodárstvo EÚ a jej občanov;

8. vyzýva na uplatňovanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže v energetickom 
sektore ako spôsobe posilnenia konkurencieschopnosti;

9. považuje za primerané, že možné rozšírenie regulačného rámca treba odložiť na neskôr a 
namiesto toho treba urýchliť uplatňovanie súčasných pravidiel EÚ v členských štátoch; 
domnieva sa, že dodatočné regulačné opatrenia by sa mali zvažovať len v prípade, že 
mechanizmy plánované v rámci platných právnych predpisov o vnútornom trhu sa v praxi 
neosvedčili ako účinné;

10. jasne vyhlasuje, že zriadenie nových inštitucionálnych štruktúr na úrovni Európskej únie 
je neprimerané, ak znamená vytvorenie dvojitých právomocí a dodatočnú byrokraciu 
alebo ak by úlohy, ktorými sa takéto štruktúry majú zaoberať, mohli vykonávať inštitúcie 
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v členských štátoch alebo existujúcich sieťach; v tejto súvislosti povzbudzuje Komisiu k 
tomu, aby zohrávala aktívnu úlohu pri optimalizácii potenciálu takýchto štruktúr; 

11. zdôrazňuje, že zvýšená podpora vývoja a výskumu v oblasti využívania 
konkurencieschopných, ekologicky prijateľných technológií, ktorá je nediskriminačná a 
zameraná na technológie, sa považuje za výrazný prínos k dosiahnutiu bezpečných 
dodávok a prístupných cien energie;

12. domnieva sa, že je nevyhnutné zlepšiť investičné predpoklady kapacít elektrární a 
infraštruktúry dodávok energie prostredníctvom zjednodušených a skrátených 
schvaľovacích postupov a efektívnejších právnych postupov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že decentralizovaná infraštruktúra a výroba energie môže byť prínosom k zlepšeniu 
bezpečnosti dodávok energie a mala by sa podporovať pri vytváraní stratégií energetickej 
politiky;

13. varuje pred štátom regulovaným obmedzením dodávky spôsobeným diskrimináciou 
jednotlivých zdrojov energie; upozorňuje na nepriaznivé dôsledky takéhoto konania pre 
bezpečnosť dodávok, ceny energie a konkurencieschopnosť;

14. podporuje začlenenie cieľov energetickej politiky pri stanovovaní kritérií zadávania 
verejných zákaziek, ak je to pre orgán pre verejné obstarávanie uskutočniteľné, pre 
konkrétnu verejnú súťaž primerané a ak tým nedochádza k nespravodlivému zásahu do 
hospodárskej súťaže;

15. poznamenáva, že výpadok na trhu s plynom, ku ktorému došlo v niektorých členských 
štátoch počas uplynulej zimy, už vyústil do premiestnenia podnikov v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach; v tejto súvislosti považuje za potrebné preskúmať 
možnosti podpory solidarity medzi členskými štátmi a zvážiť prioritné riešenie tejto 
otázky s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie súčasných i budúcich prepojení; konštatuje, 
že v záujme plne fungujúceho trhu a vzájomnej pomoci v prípade prerušenia dodávky 
treba venovať osobitnú pozornosť vypracovaniu kritérií medzi členskými štátmi, čo môže 
ovplyvniť na náklady.
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