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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030

(2013/2135(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy 
a energetickú politiku do roku 2030 (COM(2013)0169),

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 191, 192 a 194,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 
2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 
o energetickej efektívnosti, 

– so zreteľom na bielu knihu Komisie s názvom Plán jednotného európskeho dopravného 
priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne 
využívajúceho zdroje (COM(2011)0144) a na uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie 
konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112) a na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 15. marca 2012 o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 20502,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu 
zdroje (COM(2011)0571) a na uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2012 
o Európe efektívne využívajúcej zdroje3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. novembra 2012 o vplyve ťažby bridlicového plynu 
a roponosnej bridlice na životné prostredie4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. novembra 2012 o priemyselných, energetických 
a ostatných aspektoch bridlicového plynu a ropy5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 22. novembra 2012 o konferencii o zmene klímy 
v Dauhe, Katar (COP 18)6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán postupu v energetike do roku 2050 
(COM(2011)0885) a na uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o Pláne 

                                               
1 Prijaté texty, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Prijaté texty, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Prijaté texty, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Prijaté texty, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Prijaté texty, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Prijaté texty, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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postupu v energetike do roku 20501,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energia z obnoviteľných zdrojov: 
významný aktér na európskom trhu s energiou (COM(2012)0271) a na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 21. mája 2013 o súčasných výzvach a možnostiach týkajúcich 
sa energie z obnoviteľných zdrojov na európskom vnútornom trhu s energiou2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu 
s energiou (COM(2012)0663) a na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. septembra 
2013 o zabezpečení fungovania vnútorného trhu s energiou3,

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Stav európskeho trhu s uhlíkom v roku 2012 
(COM(2012)0652),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy 
(COM(2013)0216),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku podľa článku 51 
rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a na stanoviská Výboru pre rozvoj 
a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013),

A. keďže bezpečnosť dodávok, konkurencieschopnosť a ciele v oblasti klímy majú pre EÚ 
prvoradý význam, sú nerozlučne spojené a musia sa riešiť a posudzovať na rovnakom 
základe;

B. keďže sa to uznáva v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorej sa stanovuje, 
že ciele energetickej politiky Únie zahŕňajú fungovanie trhu v oblasti energetiky, 
bezpečnosť dodávok, energetickú efektívnosť, energetickú úsporu , energiu z 
obnoviteľných zdrojov a prepojenia;

C. keďže medzinárodné spoločenstvo sa na samite v Kodani v roku 2009 zaviazalo obmedziť 
globálne otepľovanie v priebehu 21. storočia na 2 °C;

D. keďže z údajov Eurostatu vyplýva, že EÚ od roku 1990 do roku 2011 znížila svoje emisie 
CO2 o 16,97 % a v tejto súvislosti je na ceste k dosiahnutiu svojho cieľa na rok 2020;

E. keďže Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) odhaduje, že EÚ zodpovedá len za 
približne 11 % globálnych emisií skleníkových plynov a tento podiel sa má v budúcnosti 
ešte znížiť, preto aj keď má obmedzenú schopnosť znížiť globálne emisie prostredníctvom 
jednostranného konania, zohráva významnú úlohu, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie 
záväznej dohody v Paríži v roku 2015, keďže EÚ musí definovať jasnú pozíciu;

                                               
1 Prijaté texty, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Prijaté texty, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Prijaté texty, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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F. keďže investori a priemyselné odvetvia potrebujú jasný a dlhodobý rámec pre politiku EÚ 
v oblasti klímy a energetiky s vyššími úrovňami istoty, aby sa podporili dlhodobé 
súkromné investície a znížilo riziko, ktoré s nimi súvisí;

G. keďže v oznámení Komisie o Pláne postupu v energetike do roku 2050, ktoré podporil 
Európsky parlament, sa uvádza, že energetická efektívnosť, energia z obnoviteľných 
zdrojov a energetická infraštruktúra sú možnosti bez negatívnych dôsledkov „no-regrets“ 
a že by sa mali prijať primerané politiky a nástroje na podporu európskej 
konkurencieschopnosti;

H. keďže EÚ vynaložila v roku 2011 na dovážané fosílne palivá 573 miliárd EUR a očakáva 
sa rast jej závislosti na dovozoch energie;

I. keďže zo štúdií vyplýva, že modernizácia sústav je najlepší spôsob, ako zlepšiť vnútorný 
trh, znížiť ceny energie a zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu;

Ciele

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú 
politiku do roku 2030 a očakáva, že Európska rada bude na tieto otázky reagovať 
realisticky, ale ambiciózne;

2. žiada Komisiu, aby zaujala mnohostranný prístup, ktorého účinnosť a nákladovú 
efektívnosť by mali podporiť koordinované politiky a politiky súdržnosti zamerané v 
rovnakej miere na otázky, ako sú konkurencieschopnosť, energetická bezpečnosť a ciele 
v oblasti zmeny klímy (napr. zníženie emisií skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje 
energie a energetická efektívnosť);

3. vyzýva Európsku radu, aby ďalej pokračovala v pokroku dosiahnutom na úrovni EÚ 
a stanovila ambiciózne, ale realistické ciele pre politiky EÚ do roku 2030, v ktorých sa 
zohľadnia hospodárske, sociálne, environmentálne, medzinárodné a technologické 
podmienky, a zriadila jasný, stabilný, dlhodobý a nákladovo efektívny rámec pre 
priemyselné odvetvia a investorov;

4. zastáva názor, že ak by sa lepšie využili podporné schémy, mohli by byť vhodným 
nástrojom na stimulovanie rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov obnoviteľných 
a energetickej efektívnosti; v tejto súvislosti vidí významnú úlohu, ktorú Komisia zohráva 
pri poskytovaní poradenstva;

5. poznamenáva, že niektoré obnoviteľné zdroje energie by sa teraz mali považovať za zrelé 
zdroje energie, a preto by sa ich podporovanie malo včas postupne ukončiť, aby sa tieto 
podpory mohli presunúť na programy výskumu a vývoja a na obnoviteľné zdroje energie, 
ktoré ešte nie sú nákladovo efektívne; žiada Komisiu, aby preskúmala vplyv 
uprednostňovania obnoviteľných zdrojov energie pri zásobovaní na všeobecné náklady na 
energiu;

6. zdôrazňuje, že zvýšená energetická efektívnosť a úspory energie budú zohrávať kľúčovú 
úlohu pri dekarbonizácii odvetvia energetiky;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala lepšie metódy a nástroje na výpočet a monitorovanie 
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pokroku, ktoré by pomohli vyvinúť konzistentnejší prístup EÚ k energetickej efektívnosti; 
domnieva sa, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na pomoc priemyslu EÚ pri ďalšom 
znižovaní jeho energetickej náročnosti;

8. poznamenáva, že systém EÚ obchodovania s emisiami (ETS) by ako jeden zo základných 
kameňov klimaticko-energetického balíka EÚ mal byť najvhodnejší na plnenie svojej 
hlavnej funkcie, a to znižovanie emisií skleníkových plynov, a na účinné reagovanie na 
hospodárske poklesy a zlepšenia; pripomína, že hlavným cieľom EÚ ETS je znížiť emisie 
skleníkových plynov a nie poskytnúť investorom dostatok stimulov na investície do 
nízkouhlíkových technológií, keďže to by sa malo považovať len za vedľajší cieľ a nie za 
základ na hodnotenie toho, či systém funguje, ako má;

9. poznamenáva, že EÚ potrebuje komplexný politický rámec do roku 2030, v ktorom sa 
budú podporovať investície do odvetví mimo systému ETS a ich dlhodobá 
dekarbonizácia; preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali ciele mimo ETS a 
zároveň zachovali pružnosť pre členské štáty, aby mohli určiť vlastné spôsoby plnenia 
svojich cieľov spoločného úsilia;

10. vidí dôležitú úlohu kogenerácie pri zvyšovaní energetickej efektívnosti v budúcnosti;

Konzistentnosť nástrojov politiky

11. žiada členské štáty o lepšiu spoluprácu a vzájomné pôsobenie na úrovni EÚ, aby sa 
zvýšila konzistentnosť vnútroštátnych opatrení;

12. pripomína, že jasný, súdržný a konzistentný politický a regulačný rámec je základom na 
pomoc stimulovaniu potrebných nákladovo efektívnych a udržateľných investícií do 
technológií bez negatívnych dôsledkov „no-regrets“ vymedzených v Pláne postupu 
v energetike do roku 2050;

13. žiada Komisiu, aby preskúmala vzájomné pôsobenie cieľov v oblasti zmeny klímy 
a cieľov v oblasti energetiky s cieľom dosiahnuť najúčinnejšie politiky na úrovni EÚ, 
pričom by sa malo zohľadniť nielen vnútroštátne HDP, ale aj kapacita jednotlivých 
členských štátov;

14. domnieva sa, že členské štáty a regióny by sa mali podporovať, aby zlepšili spoluprácu, 
a optimalizovala sa tak účinnosť rozšírenia obnoviteľných zdrojov energie; v tejto 
súvislosti zohráva dôležitú úlohu Komisia ako pomocník pri koordinácii, finančnej 
podpore a príprave vhodných analýz obnoviteľných zdrojov energie a potenciálu 
členských štátov;

15. žiada Komisiu, aby predložila analýzu, ako možno obnoviteľné zdroje energie udržateľne 
rozvíjať, pričom zohľadní vplyv na životné prostredie, aspekty spojené so závislosťou na 
surovinách a životný cyklus, a predovšetkým analýzu toho, ako možno podporiť stabilné 
obnoviteľné zdroje energie, ako sú vodná energia, biomasa alebo geotermálna energia;

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby program efektívneho využívania zdrojov 
čo možno najobsiahlejšie začlenili do všetkých ostatných politík;

17. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj úspor energie v EÚ;
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18. vyzýva Komisiu, aby zriadila ľahko prístupnú on-line databázu osvedčených postupov pre 
efektívne využívanie zdrojov;

Energetická bezpečnosť

19. poukazuje na význam energetickej stratégie zameranej na zvýšenie energetickej 
bezpečnosti a hospodárskej a priemyselnej konkurencieschopnosti v EÚ, tvorbu 
pracovných miest, sociálne aspekty a environmentálnu udržateľnosť prostredníctvom 
opatrení, ako sú diverzifikácia trás dodávok, dodávateľov a zdrojov, a prostredníctvom 
zvýšeného využívania obnoviteľných zdrojov energie;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť pri dosahovaní bezpečnosti dodávok schopné 
využiť všetky svoje miestne zdroje energie v súlade s politikami, ktorými sa zabezpečuje 
bezpečné a udržateľné skúmanie, ťažbu a využívanie týchto zdrojov;

21. zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľa EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti je potrebné 
zamerať sa na model vzájomnej energetickej previazanosti medzi členskými štátmi 
zabezpečením rýchleho dokončenia vnútorného trhu EÚ s energiou; ďalej sa domnieva, že 
dokončenie infraštruktúry supersústav EÚ spájajúcej sever, juh, východ a západ umožní 
EÚ najlepšie využiť relatívne výhody každého členského štátu, a vyzýva na ďalšiu 
podporu decentralizovanej výroby a mikrovýroby energie a inteligentných energetických 
infraštruktúr vo všetkých členských štátoch; preto zdôrazňuje, že je potrebná silná 
koordinácia medzi politikami členských štátov a že je potrebné spoločné konanie, 
solidarita a transparentnosť so zreteľom na skutočnosť, že vnútroštátne rozhodnutia 
v oblasti energetickej politiky môžu ovplyvniť ostatné členské štáty; navrhuje, že by bolo 
žiaduce určiť, či a ako by sa odborné skúsenosti a zariadenia Agentúry pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) mohli využiť pri vykonávaní týchto 
úloh;

22. domnieva sa, že nedostatočné vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného 
trhu s energiou zostáva jednou z hlavných prekážok dokončenia jednotného trhu; 
zdôrazňuje význam odstránenia zvyšných problematických miest a výskytov zlyhaní trhu 
a to, aké dôležité je zabezpečiť, aby nevznikli nové prekážky pre integráciu trhu 
s elektrickou energiou a plynom;

23. zdôrazňuje, že koneční spotrebitelia energie – rovnako jednotlivci, ako aj malé a stredné 
podniky a priemysel – sú jadrom vnútorného trhu s energiou, a že by mali mať osoh 
z nižších cien energie, mali by byť riadne chránení a presne informovaní zabezpečením 
jednoduchého prístupu k informáciám; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo najskôr 
dokončili vnútorný trh, dosiahli bezpečnosť dodávok a prepojenie sietí, ako sa požaduje 
v článku 194 ZFEÚ;

24. poznamenáva, že na zabezpečenie bezpečnosti dodávok musí existovať dostatočná 
kapacita na uspokojenie dopytu v časoch špičky a v časoch (politických alebo 
technologických) problémov a že sa musí zabezpečiť a udržiavať nadmerná kapacita alebo 
rezerva; poukazuje na potrebu skladovania a väčšej pružnosti sústavy ako odpoveď na 
prerušovanú povahu niektorých obnoviteľných zdrojov energie;

25. poznamenáva, že niektoré členské štáty, predstavujúce tzv. energetické ostrovy, sú stále 
úplne izolované od európskych plynárenských a elektrických sietí a naďalej platia vyššie 
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ceny energiu, čo má nepriaznivý vplyv na ich konkurencieschopnosť; poukazuje na to, že 
bez značných investícií do infraštruktúry záväzok Európskej rady, že žiadny členský štát 
nebude v roku 2012 izolovaný od sietí EÚ, nemôže byť splnený v prípade týchto 
členských štátov; v tejto súvislosti uprednostňuje rýchle dokončenie vnútorného trhu s 
energiou;

26. žiada Komisiu, aby preskúmala potenciál uskladňovania energie v EÚ a rôzne možné 
technológie v tejto oblasti;

27. zdôrazňuje, že modernizácia existujúcej energetickej infraštruktúry a budovanie novej, 
inteligentnej a flexibilnej infraštruktúry na výrobu, prenos, distribúciu a uskladňovanie 
energie sú zásadné pre dobre integrovaný a prepojený trh s energiou, a zdôrazňuje, že by 
sa mali vykonať veľké investície súčasne s investíciami do regionálnych alebo dokonca 
miestnych sietí;

Podpora konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ

28. domnieva sa, že otvorený a transparentný vnútorný trh, kde všetky spoločnosti z EÚ 
a z tretích krajín dodržiavajú acquis Spoločenstva v oblasti energie, pomôže posilniť 
vyjednávaciu pozíciu dodávateľov energie EÚ voči vonkajším konkurentom;

29. vyzýva Komisiu, aby začala štúdiu, v ktorej sa zanalyzujú nové a nákladovo efektívne 
formy trhu s cieľom zabezpečiť pre spotrebiteľov elektrickú energiu za prijateľnú cenu 
a zabrániť riziku úniku uhlíka; preto žiada Komisiu, aby čo najskôr predložila dodatočné 
posúdenie a odporučila opatrenia, ktoré by mohli zabrániť riziku úniku uhlíka vyvolanému 
presunutím výrobných zariadení mimo EÚ, so zameraním sa najmä na dodatočné scenáre, 
podľa ktorých sa ďalej prijmú iba obmedzené, alebo sa neprijmú žiadne celosvetové 
opatrenia na zníženie emisií oxidu uhličitého;

30. poznamenáva, že hlavní konkurenti EÚ na svetovom trhu kladú veľký dôraz na 
technologický vývoj, inovácie a zlepšenie priemyselných procesov; poznamenáva tiež, že 
ich hospodárstva rastú omnoho rýchlejšie ako EÚ; usudzuje, že EÚ musí klásť prioritu na 
výskum a vývoj a na inovácie;

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala spôsob, ako merať konkurencieschopnosť medzi EÚ 
a jej hlavnými konkurentmi, ktorý by mohol byť založený napríklad na fiškálnych 
politikách, výskume a vývoji, inováciách, cenách za priemyselnú energiu a regulačnom 
zaťažení;

32. rozhodne zdôrazňuje, že každá budúca politika EÚ sa musí zaoberať relatívnymi silnými 
a slabými stránkami svojho hospodárstva, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek dohodu 
o voľnom obchode, ktorú EÚ podpíše, najmä so zreteľom na plánovanú dohodu o voľnom 
obchode s USA, kde sa ceny za energiu výrazne znížili, zatiaľ čo úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov nie je na rovnakej úrovni s pokrokom dosiahnutým v EÚ;

Zohľadnenie rôznej kapacity členských štátov

33. víta poznámky Komisie, že ciele EÚ v oblasti zmeny klímy a energetiky ovplyvňujú 
jednotlivé členské štáty a ich občanov rôzne, a že to je dôvodom na prácu na 
spravodlivejšom základe spoločného úsilia so zohľadnením HDP, pokroku pri znižovaní 
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emisií od roku 1990, emisií na osobu, hospodárskeho potenciálu a potenciálu 
obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti krajín;

34. zdôrazňuje, že členské štáty podľa článku 194 ZFEÚ prijímajú konečné rozhodnutia, 
pokiaľ ide o ich energetický mix, a mali by vedieť využiť a používať rôzne prístupy, 
pokiaľ ide o technológie a zdroje energie, ktoré neškodia životnému prostrediu a sú 
spoločensky a hospodársky prijateľné;

35. poukazuje na to, že hlavný vývoj plánovaných opatrení by sa mal zamerať na scenáre 
vykonávania opatrení, v ktorých sa zohľadní existujúci potenciál v členských štátoch, 
vyhliadky vývoja nákladovo efektívnych nových technológií a celosvetový vplyv 
vykonávania navrhnutej politiky, aby sa mohli navrhnúť ciele zníženia emisií na 
nasledujúce roky;

36. poznamenáva, že prístup ku kapitálu, dokonca aj v prípade odvetví ťažkého priemyslu, 
predstavuje často prekážku pre investície do čistých technológií; preto žiada Komisiu, aby 
preskúmala možnosť vytvorenia fondu, ktorý by pomohol využiť pákový efekt investícií a 
prípadne financovaný podielom z príjmov systému ETS;

EÚ na medzinárodnej úrovni

37. poznamenáva, že v súčasnosti niektoré rýchlo sa rozvíjajúce krajiny a rozvinuté krajiny sa 
zúčastňujú na diferencovaných politikách a investíciách v oblasti klímy vrátane realizácie 
vlastných systémov obchodovania s emisiami; 

38. poznamenáva, že je dôležité, aby si EÚ udržala svoje vedúce postavenie, a aby členské 
štáty vystupovali jednotne s cieľom vymedziť silnú a spoločnú pozíciu, ktorú budú 
obhajovať počas rokovaní v Paríži v roku 2015, ktorých cieľom bude dosiahnuť novú 
globálnu záväznú dohodu o klíme;

39. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


