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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta Zelenú knihu o Európskej stratégii pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú 
energiu;

2. zdôrazňuje, že Európska únia sa zaviazala zaoberať sa otázkou klimatických zmien, a teda 
aj znížením globálneho otepľovania na +2 °C v porovnaní s úrovňou v predindustriálnom 
období;

3. pripomína, že na uplatňovanie spoločnej európskej politiky v oblasti energetiky je treba
právny základ, aby bolo zabezpečené bezpečné, účinné, cenovo prístupné a 
decentralizované energetické hospodárstvo a zároveň chránené životné prostredie; trvá na 
tom, že doprava je hlavnou zložkou takejto trvalo udržateľnej energetickej politiky, a 
preto je nevyhnutné jej celkové riešenie;

4. nalieha na Komisiu, aby v súčasnej situácii, keď v členských štátoch existuje 25 
jednotlivých energetických regulátorov, dokončila kontrolu úlohy regulátorov v rámci 
každého členského štátu a zároveň úplne ohodnotila potenciálnu nevyhnutnosť 
európskeho regulátora energie;

5. zdôrazňuje, že súčasné využívanie fosílnych palív na výrobu energie nepriaznivo 
ovplyvňuje podnebie, a predovšetkým spôsobuje nedostatok a vyčerpanie týchto zdrojov, 
čím sa členské štáty stávajú závislými od energie dovezenej z krajín za hranicami EÚ; 
preto požaduje, aby boli navrhnuté akčné plány, tak energetickej účinnosti, ako aj pre 
udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu, dostatočne ambicózne na to, aby 
viedli k zníženiu súčasnej spotreby energie o 20 % do roku 2020, aby ich sprevádzali 
monitorovacie a kontrolné mechanizmy a aby boli jednotné;

6. zdôrazňuje, že energetická a klimatická bezpečnosť musia byť navzájom prepojené, a že v 
celom úsilí o diverzifikáciu dodávok energie by sa mala uprednostniť energetická 
účinnosť a nízkouhlíkové alternatívy a prvoradé by mali byť obnoviteľné zdroje energie;

7. zdôrazňuje, že energetická a klimatická bezpečnosť pre EÚ vo veľkej miere závisí od 
vývoja v krajinách ako USA, Čína, India atď., a nalieha na Komisiu a Radu, aby zvýšili 
úsilie a zapojili tieto krajiny do úsilia o zmiernenie klimatických zmien; významnou 
iniciatívou by bola finančná podpora pre rozvojové krajiny ako Čína a India, aby 
investovali do účinnejších a nízkouhlíkových energetických technológií;

8. poukazuje na to, že geotermálna energia a energia z vĺn predstavujú obrovský potenciál 
z hľadiska zásobovania energiou aj v Európe, a bolo by potrebné intenzívne sa tým 
zaoberať;

9. pripomína význam zvyšovania informovanosti, tak zástupcov priemyslu, ako aj občanov, 
o racionálnom využívaní energie a predchádzaní energetickým stratám a požaduje, aby sa 
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začali rozsiahle informačné a vzdelávacie kampane; žiada tiež podporu využívania 
obnoviteľných zdrojov energie;

10. nalieha, aby sa v rámci európskej energetickej stratégie stanovili ambiciózne ciele 
s cieľom postupne zvýšiť podiel nízkouhlíkových energetických zdrojov v sortimente
energií; podporuje myšlienku schválenia celkového strategického cieľa, ako napríklad 
dosiahnutie minimálnej úrovne v celkovom sortimente energií EÚ pochádzajúcej z 
bezpečných a nízkouhlíkových energetických zdrojov;

11. poukazuje na to, že závislosť EÚ od dovezenej energie sa už značne prejavila a naďalej 
bude oslabovať nezávislosť EÚ pri rozhodovaní v iných politických oblastiach, pokiaľ
nebudú prijaté prísne opatrenia na podporu rozvoja a využívania domácich zdrojov
energie;

12. víta, v súvislosti so zelenou knihou, nedávnu iniciatívu Komisie týkajúcu sa vypracovania
štúdie „zaoberajúcu sa prepojeniami medzi riadením prírodných zdrojov a rozporom v 
zahraničných vzťahoch Komisie“ a zdôrazňuje predovšetkým prepojenie medzi 
energetickou a klimatickou bezpečnosťou;

13. pripomína, že 40 % energie EÚ sa spotrebuje v budovách; podporuje myšlienku rozšírenia 
súčasnej smernice o budovách na všetky budovy; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby 
zhodnotila možnosť vytvorenia celoeurópskeho systému „bielych certifikátov“ v oblasti 
energetickej účinnosti;

14. žiada, aby bola v stratégii venovaná primeraná pozornosť odvetviu dopravy;

15. žiada o vytýčenie záväzných cieľov v oblasti emisií CO2 z vozidiel, t .j. 120 gramov CO2
na vozidlo/kilometer do roku 2012; domnieva sa, že cieľom by malo byť ďalšie 
znižovanie minimálne o 10 g/km každé dva roky, kým sa do roku 2020 nedosiahne 
hranica 80 g/km pre všetky motorové vozidlá;

16. vyzýva Komisiu, aby najneskôr do jari 2007 predložila návrhy vykonávacích opatrení
týkajúce sa produktov s vysokým potenciálom energetickej úspornosti v rámci smernice 
výrobkoch využívajúcich energiu (smernica 2005/32/ES Európskeho parlamentu a Rady 
zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov 
využívajúcich energiu, Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29);

17. považuje za znepokojujúce, že pravdepodobne nie všetky členské štáty dosiahnu ciele 
Európskej únie týkajúce sa zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie do roku 
2010; vyzýva Komisiu, aby prijala nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli 
dosiahnuté všetky vytýčené ciele;

18. trvá na tom, že treba zintenzívniť úsilie v oblasti výskumu a technologického 
predvádzania, predovšetkým v nových členských štátoch, o účinnejšiu podporu a rozvoj 
využívania obnoviteľných zdrojov energie; zdôrazňuje význam zavedenia daňových 
stimulov na využívanie biopalív v odvetví dopravy, ktoré môže byť tiež prínosom ako 
alternatívny zdroj ziskov v niektorých vidieckych oblastiach Európskej únie;

19. v tejto súvislosti považuje za potrebné zvýšiť aproximáciu a harmonizáciu podpory 
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elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov tak, aby boli využívané predovšetkým v 
oblastiach s najlepšími prirodzenými podmienkami; je presvedčený, že podľa súčasných 
poznatkov by bol najlepšou možnosťou európsky zákon o napojení, ale mohli by sa pritom 
zohľadniť aj ostatné systémy;

20. dúfa, že postupný plán týkajúci sa obnoviteľných zdrojov energie uvedený v zelenej knihe 
bude naozaj ambiciózny, že bude klásť dôraz na výskum a že bude obsahovať aj 
mechanizmus výročného hodnotenia splnených cieľov;

21. žiada, aby bola uznaná možnosť zaručenia a uprednostnenia prístupu energie z 
obnoviteľných zdrojov do rozvodnej siete; žiada vyvinúť koordinované úsilie na 
vytvorenie výhodnejšieho rámca pre mikrovýrobu, a aby boli všeobecne zvážené prípadné 
výhody decentralizovanej výroby energie;

22. poukazuje na vysoký dopyt po primárnej energii a vysoký potenciál úspornosti vo vzťahu 
k vykurovaniu budov, a tým podporuje vyhlásenia komisára Piebalga, že do konca roka 
2006 predloží smernicu týkajúcu sa vykurovacích systémov priaznivých pre životné 
prostredie;

23. pripomína, že obnoviteľné zdroje energie sú v niektorých prípadoch už v súčasnosti 
konkurencieschopné a je potrebné len začať ich financovať alebo odstrániť prekážky 
brániace ich vstupu na trh, a že v prípade, ak pretrvávajú vyššie náklady, je nevyhnutné 
zamerať sa viac na vyššie riziko spojené s ostatnými zdrojmi energie, ako napríklad 
vypúšťanie emisií CO2 a dovoz surovín z politicky nestabilných oblastí;

24. pripomína, že dlhodobá diverzifikačná stratégia pre energetické zdroje bude využívať
realizáciu stratégie vytvorenia rovnakých podmienok, t. j. zabezpečí sa, že zdroje budú 
porovnávané na základe úplného zvnútornenia externých nákladov (odpad, odstavenie, 
vyčerpanie zdroja), pričom sa zohľadnia ich príslušné výhody pre životné prostredie;

25. vyzýva Komisiu, aby sa zaujímala, tak o obnoviteľné zdroje, ako aj o úsporu energie, 
a aby sa príslušná politika stala súčasťou celej činnosti financovanej zo štrukturálnych 
a kohéznych fondov, najmä opatrení financovaných z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja vo všetkých regiónoch Únie bez výnimky, berúc na vedomie ich osobitné 
vlastnosti, v priebehu nadchádzajúceho programového obdobia rokov 2007 až 2013;

26. zdôrazňuje, že treba stanoviť ambicióznejšie ciele na revíziu smernice o obchodovaní s 
emisiami ako súčasť stratégie v rámci kapitoly o klimatických zmenách;

27. vyzýva Komisiu, aby v roku 2010 predložila strednodobé hodnotenie opatrení 
navrhnutých v bode 25 a nakoniec aj hodnotenie ex post na konci programového obdobia;

28. domnieva sa, že vplyv činností Európskej únie by sa podstatne posilnil prostredníctvom 
silnej vonkajšej politiky zameranej na presvedčenie všetkých priemyselných krajín, aby sa 
pripojili k boju proti klimatickým zmenám, a prostredníctvom intenzívnejšieho začlenenia 
programov pre čistú a účinnú energiu do rozvojovej politiky Európskej únie.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Od skončenia energetických kríz v 70-tych rokoch minulého storočia nemala energetická 
problematika ešte nikdy taký veľký politický a spoločenský význam ako v súčasnosti. Zmeny, 
ktorými prechádza odvetvie energetiky, sú značné a radikálne a z dlhodobého hľadiska 
rozhodnú o hospodárskom vývoji vo všetkých krajinách. Bez dlhodobého energetického 
plánovania hrozí Únii, že bude trpieť následkom bolestivého zrodu novej éry v oblasti 
energetiky.

V sociálnej oblasti sa verejná diskusia týka hlavne vysokých cien ropy, ktoré pravdepodobne 
neklesnú na nižšiu úroveň predošlých rokov. Z rýdzo energetického hľadiska sa diskusie 
odborníkov vedú v rôznych smeroch. Sporná je najmä otázka, či výroba argónu už dosiahla 
svoje maximum, alebo či bude v budúcom desaťročí ťažba ropy kulminovať. Táto diskusia 
má však pre dlhodobé plánovanie relatívne malý význam. Preto spravodajkyňa považuje za 
nevyhnutné vytvoriť aspoň spoločnú vonkajšiu energetickú politiku.
Európa by mala bojovať proti plytvaniu energiou vo všetkých oblastiach. Na začiatku 80-tych 
rokov minulého storočia začala Európa hneď po druhom ropnom šoku vyvíjať veľmi veľké 
úsilie zamerané na úsporu energie, ktorého výsledkom bol pokles spotreby ropy v krajinách 
OECD o približne 10% v priebehu troch rokov, zatiaľ čo sa zároveň aj naďalej zvyšoval ich 
hospodársky produkt. Ak chceme čo najviac zmierniť bolestivosť prechodu do novej 
energetickej éry, je nevyhnutne a všeobecne potrebné obmedziť plytvanie, racionálne 
využívať energiu a pritom chrániť životné prostredie. Vysoké ceny ropy a plynu zvýrazňujú 
potrebu úsilia o racionálne využívanie energie. Toto úsilie sa v krátkom čase postará 
o vytvorenie 1 000 000 pracovných miest v EÚ (energetickí inšpektori, elektrikári, izolačné 
práce na budovách, rekonštrukcie obytných budov atď.).

EÚ by mohla zároveň ušetriť až 20% svojej súčasnej spotreby energie v budovách, doprave 
a priemysle. Polovica tejto úspory by vychádzala z uplatňovania existujúceho európskeho 
právneho rámca členskými štátmi. Druhá polovica by bola výsledkom inovatívnych riešení. 
Preto vyzývame Európsku komisiu, aby čo najmenej tolerovala neuplatňovanie nariadenia 
o energetickej účinnosti budov členskými štátmi.

Cieľ úspory 20% energie by mal byť podľa názoru spravodajkyne pre členské štáty záväzný. 
Súčasne je nevyhnutné, aby všetky členské štáty v celom rozsahu transponovali a uplatňovali 
existujúce smernice o budovách, kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla, 
ekologickom dizajne, energetickej účinnosti a uvádzaní spotreby energie na elektrických 
spotrebičoch. Okrem toho sa vyžaduje od Komisie, aby sa zaoberala označovaním 
klimatizačných zariadení v budovách.

Vzhľadom na to, že aj verejné budovy sa podieľajú na plytvaní energiou, by sa mal tento 
problém riešiť pravidelnými výročnými energetickými inšpekciami, ktorých výsledky by sa 
mali uverejniť spôsobom, ktorý umožní lepšiu verejnú kontrolu. Považuje sa za potrebné 
zriadiť nezávislú inštitúciu, ktorá bude zodpovedať za dohľad nad plnením plánu úspory 
energie, kontrolu a overovanie plnenia záväzkov, ktoré vyplývajú z cieľa Spoločenstva 
spočívajúceho v znížení spotreby o 20%. Okrem toho spravodajkyňa pokladá za potrebné 
každoročne zverejniť uvedené hodnotenie a povinne informovať Európsku komisiu 
a Európsky parlament.
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V odvetví dopravy spravodajkyňa víta snahy o úsporu paliva pomocou použitia hybridných 
motorov alebo motorov typu „stop and start“. Je však presvedčená, že tieto snahy by sa mali 
venovať aj iným prvkom auta ako klimatizácia. Nalieha preto na automobilový priemysel, aby 
sa po konzultáciách s Európskou komisiou v rámci „dobrovoľných dohôd“ začal zaoberať 
touto záležitosťou.

EÚ disponuje v rámci svojej právomoci užitočnými nástrojmi na uplatňovanie týchto oblastí 
politiky na európskej úrovni, ktorými sú štrukturálne fondy. Spravodajkyňa sa domnieva, že 
by sa mali v rámci celého financovania z fondu regionálneho rozvoja týkajúceho sa výstavby 
budov alebo akýchkoľvek opatrení v odvetví stavebníctva zohľadniť energetické vlastnosti 
budov, ako aj možnosti využívania vnútorných zdrojov energie (geotermálna energia, 
bioklíma atď.).

Od Európskej komisie sa preto vyžaduje, aby pokračovala nielen v uplatňovaní všeobecnej 
požiadavky racionálneho využívania energie, ale aj v podpore využívania obnoviteľných
zdrojov energie vo všetkých európskych regiónoch prostredníctvom štrukturálnych fondov.

Týmto sa v rámci sektora, v ktorom je EÚ na prvom mieste, podporí dosiahnutie lisabonských 
cieľov, posilní vnútorný trh s energiou a zároveň dosiahne lepšie konkurenčné postavenie EÚ 
na medzinárodnej úrovni.
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