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DÔVODOVÁ SPRÁVA

v súvislosti s návrhom správy PE521.547v01-00

Touto iniciatívnou správou Európsky parlament prispieva k diskusii o vypracovaní 
komplexného rámca EÚ pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 
2030.  Parlament tak reaguje na zelenú knihu z 27. marca 2013, ktorou Komisia začala 
diskusiu o politike v oblasti zmeny klímy energetickej politike v dekáde po roku 2020. 

Aj keď EÚ má jasný rámec politík do roku 2020 a vynaložila úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov, podporu obnoviteľných zdrojov energií, zlepšenie energetickej 
účinnosti a bezpečnosti dodávok, treba z viacerých dôvodov včas vypracovať následný rámec.  
Včasná dohoda o rámci politík do roku 2030 je dôležitá, tak ako uvádza Komisia, vzhľadom 
na dlhé investičné cykly v oblasti energetickej infraštruktúry, pokiaľ ide o objasnenie cieľov 
na zabezpečenie pokroku v plnení cieľov konkurencieschopného nízkouhlíkového 
hospodárstva do roku 2050 efektívnom z hľadiska nákladov a zaručenie energetickej 
bezpečnosti v celej Únii. Okrem toho, priemysel požaduje vyššiu investičnú istotu a pevný a 
stabilný rámec by mohol pomôcť spoločnostiam prijímať investičné rozhodnutia a vytvárať 
pracovné miesta. Na druhej strane nový rámec sa musí poučiť zo súčasných politík a 
zohľadniť vývoj v rámci EÚ a z medzinárodného hľadiska (napríklad pokiaľ ide o 
hospodárske a rozpočtové problémy, svetové energetické trhy, náklady na energiu a jej 
dostupnosť, ambície a odhodlanie medzinárodných partnerov znižovať emisie skleníkových 
plynov). Okrem toho iniciatívna správa by mala podporovať prípravu pozície EÚ na možnú 
medzinárodnú dohodu o zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy v roku 2015.

Spoluspravodajcovia v prípade tejto spoločnej správy Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku navrhujú 
zamerať sa na šesť hlavných otázok v budúcej politike Únie v oblasti zmeny klímy a 
energetickej politike:

- ciele,

- súdržnosť nástrojov politiky,

- zabezpečenie energetickej bezpečnosti, 

- posilnenie konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ,

- zohľadnenie rôznych kapacít členských štátov,

- pozíciu EÚ na medzinárodnej úrovni.


