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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. vyzýva členské štáty, aby infraštruktúrne sústavy upravili vzhľadom na potrebný 
energetický mix s cieľom splniť ciele stanovené EÚ v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov, zníženia emisií skleníkových plynov a energetickej efektívnosti; okrem toho 
vyzýva členské štáty, aby dokončili modernizáciu energetickej infraštruktúry EÚ 
prostredníctvom realizácie zásobovacích koridorov cez EÚ, transformácie sietí 
na inteligentné sústavy a zaistenia bezpečných dodávok plynu spolu s výstavbou 
plynárenských sústav, čo by mohlo viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že na dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je nízkouhlíkové 
hospodárstvo do roku 2050, sú potrebné významné investície do energetickej 
infraštruktúry; poznamenáva, že nevynaloženie týchto investícií by malo za následok 
oveľa vyššie náklady, pokiaľ ide o zhoršenie životného prostredia, nárast cien energií, 
zvýšenú energetickú neistotu a závislosť, ako aj pokles zamestnanosti a blahobytu; 
tieto investície by mohli pochádzať zo súkromných aj z verejných zdrojov, keďže 
príjmy z poplatku z finančných transakcií, ekologickej/uhlíkovej dane a aukcií 
emisných kvót revidovaného ETS by sa mohli použiť na vyplnenie medzery 
vo financovaní a na podporu investícií, napríklad s cieľom prispôsobiť naše 
energetické sústavy požiadavkám v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov;

3. poznamenáva, že s energetickou infraštruktúrou súvisia značné riziká, či už je to 
operačné riziko (napr. preťaženie, plynulosť dodávok), prírodné riziko (napr. 
zemetrasenia, záplavy) alebo riziko spôsobené ľudskou činnosťou/politické riziko 
(napr. bezpečnosť, terorizmus); požaduje preto, aby sa rozhodnutia týkajúce sa rozvoja 
inteligentných sústav zakladali na posúdení prínosov aj nákladov, ako stanovuje 
smernica ES 2008/114 o kritických infraštruktúrach; navrhuje, aby členské štáty 
vypracovali schému rizík ako nástroj na prijímanie rozhodnutí a sledovanie výsledkov 
realizácie inteligentných sústav v záujme zlepšenia prepojiteľnosti sústav;

4. požaduje prijatie čo najprísnejších bezpečnostných a environmentálnych noriem 
pre všetky energetické infraštruktúry, a to okrem iného prostredníctvom programov 
spolupráce medzi členskými štátmi, aby sa riešili výhrady verejnosti a podporilo lepšie 
prijatie verejnosťou; odporúča, aby členské štáty poskytovali občanom, občianskej 
spoločnosti, hospodárskym subjektom a sociálnym partnerom primerané informácie 
o integrovaných a spoľahlivých energetických sieťach, bezpečnosti dodávok 
a integrácii obnoviteľných zdrojov energie a aby spotrebiteľom umožnili čerpať 
výhody vyplývajúce z nových technológií a inteligentného využívania energie 
s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť;

5. vyzýva členské štáty, aby modernizovali svoje vnútroštátne energetické sústavy 
a spojili ich s európskou superinteligentnou sústavou a súčasne zabezpečili veľké 
kapacity uskladňovania energie v EÚ a stabilný a bezpečný tok cenovo dostupnej 
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energie; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné upraviť všetky sústavy tak, aby sa 
umožnil neobmedzený prívod elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov, 
ak aj zmodernizovať tieto sústavy s cieľom predchádzať stratám energie; zdôrazňuje 
tiež potrebu prijať ďalšie opatrenia s cieľom spojiť izolované územia (napr. ostrovy 
a okrajové regióny) s európskou elektrickou sústavou;

6. berie na vedomie značný potenciál tvorby zelených pracovných miest, ktorý súvisí 
s rozvojom energetických infraštruktúr (napr. služby spojené s poistením, výskumom 
a vývojom, technológiami a inováciami); naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby politiky zamerané na rekvalifikáciu pracovníkov v súvislosti so zelenými 
pracovnými miestami začlenili do všetkých ostatných politík EÚ;

7. súhlasí s Komisiou, že tzv. metodika blue print umožní zrealizovať prioritné projekty 
prostredníctvom rýchlejších a transparentnejších postupov udeľovania povolení, 
pričom zároveň vyzýva Komisiu a členské štáty, aby náležite prispôsobili postupy 
posudzovania vplyvov na životné prostredie a postupy strategického 
environmentálneho hodnotenia; okrem toho vyzdvihuje potrebu posilniť účasť 
verejnosti na rozhodovacom procese, čo môže zlepšiť dôveru verejnosti a prijatie 
zariadení.


