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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje, že efektívne využívanie zdrojov a energie sú základom podpory udržateľného 
rastu a boja s klimatickou zmenou, a preto sú strednodobo a dlhodobo kľúčovými 
komponentmi konkurencieschopnosti;

2. domnieva sa, že najnovšie odhady Komisie naznačujú, že EÚ je na ceste k dosiahnutiu iba 
polovice z cieľa 20 %, a že pri súčasných plánoch členských štátov existuje riziko, že sa 
zďaleka nepodarí splniť celkový cieľ stratégie Európa 2020 zvýšiť energetickú účinnosť 
o 20 %, čo by viedlo k strate možnosti rastu v mnohých odvetviach a regiónoch a k strate 
príležitostí na vytvorenie pracovných miest;

3. upozorňuje, že existuje potenciál znižovania spotreby, a to najmä v energeticky náročných 
odvetviach ekonomiky ako sú stavebníctvo/budovy, doprava a priemysel; 

4. uznáva existenciu nového Plánu energetickej účinnosti na rok 2011 (KOM(2011)01091), 
ktorý Komisia prijala v marci 2011, ale zároveň navrhuje zavedenie ďalších a prísnejších 
opatrení;

5. vyzýva preto Komisiu, aby okamžite navrhla právne záväzné národné ciele pre 
energetickú účinnosť, pričom zohľadní východiská jednotlivých členských štátov, 
výkonnosť ich ekonomík a opatrenia prijaté v tejto oblasti;

6. zdôrazňuje, že európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík ex-ante musí 
odrážať podporu prechodu na environmentálne udržateľné hospodárstvo;

7. vyzýva preto Komisiu, aby v každom ročnom prieskume rastu zahrnula správu o pokroku 
v súvislosti s ukazovateľmi environmentálnych ekonomických účtov. 
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