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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050
(2011/2095(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (KOM(2011)0112) a na príslušné sprievodné 
pracovné dokumenty (SEK(2011)0288) a (SEK(2011)0289),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Analýza variantov prekročiť 20 %-né 
zníženie emisií skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka (KOM(2010)0265) 
a na príslušný sprievodný dokument (SEK(2010)0650),

– so zreteľom na klimaticko-energetický balík EÚ,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2011),

A. keďže Európsky parlament a Európska rada oznámili svoj cieľ, ktorým je zníženie emisií 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 až 95 %;

B. keďže Európska únia musí prijať špecifické ciele v oblasti zníženia emisií, aby bolo 
možné poskytnúť základ a rámec pre potrebné legislatívne akty a iné opatrenia;

C. keďže priemysel musí mať jasné informácie, pokiaľ ide o stratégiu nízkouhlíkového 
rozvoja Európy, aby mohol uskutočniť investície dlhodobého charakteru;

1. uznáva výhody, ktoré pre členské štáty prinesie rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva; 
preto schvaľuje Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 
2050 predložený Komisiou spolu s jeho harmonogramom, konkrétnymi míľnikmi 
týkajúcimi sa zníženia domácich emisií, a to do roku 2030 o 40 %, do roku 2040 o 60 % 
a do roku 2050 o 80 %, a rozmedziami v prípade míľnikov pre jednotlivé odvetvia ako 
základ pre navrhovanie legislatívnych a ďalších iniciatív hospodárskej politiky a politiky 
v oblasti klímy;

2. vyzýva Komisiu, aby v nasledujúcich dvoch rokoch navrhla opatrenia potrebné na 
dosiahnutie cieľov pre rok 2030, pričom zohľadní konkrétne kapacity a potenciál 
jednotlivých štátov, ako aj pokrok týkajúci sa opatrení v oblasti klímy, ktorý sa dosiahol 
na medzinárodnej úrovni;

Medzinárodný rozmer

3. konštatuje, že celosvetový vývoj a uplatňovanie nízkouhlíkových technológií sa čoraz 
väčšmi zintenzívňujú a budúca konkurencieschopnosť Európy bude závisieť od toho, či 
zvýši svoju úroveň investícií, ktorá v súčasnosti z hľadiska podielu na HDP výrazne 
zaostáva za krajinami, ako je Čína;
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Systém obchodovania s emisiami 

4. uznáva, že systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) je hlavným nástrojom na 
zníženie emisií z priemyslu a na podporu investícií do nízkouhlíkových technológií, 
uznáva však, že cena uhlíka je oveľa nižšia, než sa pôvodne predpokladalo, a 
nepredstavuje potrebný stimul pre investovanie;

5. konštatuje, že obrovský prebytok kvót, ktorými dnes spoločnosti disponujú, spolu 
s očakávanými ďalšími zlepšeniami v oblasti energetickej efektívnosti znamená, že pokiaľ 
sa neuskutočnia reformy, nedôjde k výraznému posilneniu cien uhlíka;

6. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na nápravu nedostatkov systému ETS a aby 
umožnila jeho fungovanie v súlade s pôvodným zámerom, a to najmä prijatím týchto 
opatrení do konca roku 2012:

a) úprava systému ETS pred začatím tretej fázy tým, že sa emisné kvóty vyradia tak, aby 
sa obnovila situácia ich obmedzenej dostupnosti, čo umožní splniť pôvodný cieľ, ktorým 
je poskytovanie stimulov pre investovanie do nízkouhlíkových technológií a opatrení 
v oblasti energetickej efektívnosti, a následne návrh legislatívneho aktu s cieľom umožniť 
takéto vyradenie kvót;

b) navrhnutie právnych predpisov do konca roku 2013 s cieľom upraviť k najbližšiemu 
vhodnému dátumu požiadavku na každoročné lineárne znižovanie o 1,74 % na hodnotu, 
ktorá by postačovala na splnenie požiadaviek na zníženie emisií CO2 do roku 2050;

c) navrhnutie právnych predpisov s cieľom stanoviť k najbližšiemu možného dátumu 
počiatočnú cenu pre dražbu emisných kvót;

Únik uhlíka

7. vyzýva Komisiu, aby uverejnila podrobné informácie o skutočnom príspevku EÚ 
k zníženiu celosvetových emisií CO2 od roku 1990, pričom zohľadní jej spotrebu 
produktov, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú inde;

8. vyzýva Komisiu, aby vypracovala analýzu odvetví, v ktorých bezplatné prideľovanie 
emisných kvót nezabraňuje úniku uhlíka, a odporúča, aby Komisia predložila návrhy na 
opatrenia pre prispôsobenie na hraniciach, podľa ktorých budú musieť dovozcovia 
produktov v týchto odvetviach kupovať kvóty rovnocenné s tými, ktoré by sa vyžadovali 
v prípade, že by sa daný produkt vyrobil v EÚ;

Energetická efektívnosť

9. požaduje zrýchlenie činnosti v rámci smernice o ekodizajne (2009/125/ES) s cieľom 
stanoviť vykonávacie opatrenia na úrovni blízkej úrovni najvýkonnejších subjektov 
a stanoviť minimálne požiadavky aj pre iné výrobky ako elektrické;

Energia z obnoviteľných zdrojov

10. vyzýva Komisiu, aby podporovala udržateľnú výrobu biomasy; trvá na tom, že splnenie 
cieľa EÚ týkajúceho sa používania biopalív nesmie viesť k uvoľneniu neprimeraného 
množstva skleníkových plynov;
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Výskum

11. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rámec Horizon 2020 bude uprednostňovať potrebu 
vývoja nových nízkouhlíkových technológií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ;

Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého

12. uznáva, že je dôležité uplatňovať technológiu zachytávania a ukladania oxidu uhličitého 
(CCS), ak sa majú splniť ciele v oblasti zníženia emisií oxidu uhličitého pri čo najmenších 
nákladoch, a uznáva, že procesné oneskorenia, nedostatok finančných prostriedkov 
a nedostatočné odhodlanie niektorých členských štátov pravdepodobne zmaria dosiahnutie 
ambiciózneho cieľa Európskej rady mať do roku 2015 k dispozícii až 12 fungujúcich 
demonštračných projektov týkajúcich sa CCS; vyzýva Komisiu, aby zverejnila akčný plán 
týkajúci sa CCS;

Vnútroštátne plány a plány pre jednotlivé odvetvia

13. víta skutočnosť, že niektoré členské štáty EÚ vypracovali stratégie nízkouhlíkového 
rozvoja, vyzýva však všetky členské štáty, aby ich vypracovali najneskôr do júla 2013; 
trvá na tom, aby v prípade, že do konca roku 2012 všetky členské štáty neprijmú takýto 
záväzok, Komisia predložila legislatívne návrhy, podľa ktorých by sa vyžadovalo 
vypracovanie týchto stratégií;

14. vyzýva príslušné skupiny z oblasti priemyslu, aby vypracovali plány pre jednotlivé 
odvetvia, v ktorých stanovia, ako najlepšie dosiahnuť ciele EÚ v oblasti nízkouhlíkového 
rozvoja, ako aj potrebnú úroveň investícií a zdroje financovania, ktoré sa majú použiť;

Výroba elektriny 

15. trvá na tom, že je potrebné zabrániť riziku značných technologicky podmienených emisií 
uhlíka (carbon lock-in); vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2013 navrhla právne 
predpisy, ktoré budú pre investorov znamenať jednoznačný dlhodobý signál tým, že budú 
vyžadovať, aby od roku 2015 nové zdroje výroby elektriny, ktoré emitujú viac než 100g 
CO2/kWh, nemali povolenie na prevádzku na viac ako desať rokov, ak nejde o elektráreň 
určenú výhradne na nasadenie v energetickej špičke s prevádzkovým časom obmedzeným 
na 10 % celkového prevádzkového času v ktoromkoľvek roku;

Priemysel

16. trvá na tom, aby EÚ v rámci podpory ekologického hospodárstva uznávala význam 
investícií existujúcich odvetví požitých na podporu významného zníženia využívania 
zdrojov a emisií CO2;

Doprava

17. víta pokrok presahujúci očakávania, ktorý od roku 2007 dosiahli výrobcovia vozidiel pri 
znižovaní emisií CO2 z osobných automobilov, a zdôrazňuje, že je dôležité ďalej 
urýchľovať zlepšenia týkajúce sa palivovej úspornosti; tvrdí, že Komisia by pri príprave 
svojho nadchádzajúceho preskúmania mala navrhnúť spôsoby, ako zabezpečiť, aby 
priemerné emisie CO2 z nových automobilov boli v súlade s dohodnutým cieľom pre rok 



PR\879496SK.doc PE473.818v01-006/8PR\879496SK.doc

SK

2020, t. j. maximálne 95 g/km, a do roku 2025 neprekročili 70 g/km;

Poľnohospodárstvo

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov 
a na podporu zvyšovania efektívnosti pri využívaní poľnohospodárskej pôdy;

Financovanie

19. podporuje návrhy Komisie, aby viacročný finančný rámec 2014 – 2020 (VFR) umožňoval 
špecializované financovanie zamerané na rast investícií a podporu vývoja a uplatňovania 
nízkouhlíkových technológií; podporuje zámer zohľadňovať financovanie súvisiace 
s otázkou klímy v rámci 20 % celkových prostriedkov VFR a trvá na tom, že je potrebné 
zabezpečiť účinné monitorovanie tohto opatrenia;

Dodatočné opatrenia

20. vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2012 predložila ambiciózne návrhy na zníženie 
emisií metánu a fluórovaných plynov;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ak má Európa zaistiť budúcnosť svojho priemyslu, úroveň investícií sa musí veľmi výrazne 
zvýšiť. Najmä sektor energetiky, ktorý musí prijímať rozhodnutia o elektrárňach, ktoré majú 
byť v prevádzke ešte 30 – 40 rokov, si vyžaduje čo najvyššiu úroveň jednoznačnosti a istoty. 
Prijatie Plánu prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, 
ktorý predložila Komisia, ako základu pre tvorbu politiky pomôže naplniť tento zámer. 
Vytvorí sa tak rámec pre nové legislatívne akty a iné opatrenia, ktoré budú utvárať podobu 
investícií.

Na splnenie požiadaviek tohto plánu bude nevyhnutné zabezpečiť, aby systém na 
obchodovanie s emisiami (ETS) poskytoval investorom pôvodne zamýšľané signály. 
Mechanizmus tvorby cien v rámci ETS mal priemyslu poskytnúť stimul potrebný na podporu 
investícií, ktoré môžu zabezpečiť zníženie emisií CO2 pri čo najmenších nákladoch. Prebytok 
kvót, ktorý v súčasnosti existuje, však znížil ich cenu natoľko, že k utváraniu investícií 
prispievajú iba málo, resp. vôbec. Pokiaľ sa neprijmú opatrenia na úpravu tohto mechanizmu, 
nie je pravdepodobné, že by sa ceny znovu dostali na úroveň, ktorá sa predpokladala v čase 
schvaľovania príslušných právnych predpisov. Musíme teda systém ETS „opraviť“. 

Aby sme mohli bojovať s globálnym otepľovaním, emisie CO2 sa musia znížiť celosvetovo. 
Najnovšie ukazovatele nevzbudzujú optimizmus: emisie sa počas roka 2010 zvýšili o 6 %. 
CO2 sa v atmosfére akumuluje čoraz rýchlejšie. V nedávnom hodnotení vedcov, ktorí 
vyjadrili pochybnosti o preukázateľnosti globálneho otepľovania, bol vyvodený záver, že 
teploty sa skutočne zvyšujú tempom, ktoré je veľmi blízke tempu odhadovanému 
Medzivládnym panelom OSN o zmene klímy. Členské štáty EÚ patrili medzi prvé štáty na 
svete, v ktorých prebehla industrializácia a ktoré výrazne zintenzívňovali využívanie 
fosílnych palív. Sme teda zodpovední za to, aby sme zaujali vedúcu úlohu pri znižovaní 
našich emisií CO2.
Existujú obavy, že prijatie tohto plánu spolu harmonogramom znižovania emisií a míľnikmi, 
ktoré sa v rámci neho navrhujú, poškodí konkurencieschopnosť Európy a bude mať pritom iba 
malý prínos. EÚ v súčasnosti spôsobuje len 11 % celosvetových emisií CO2 a naše opatrenia 
samy osebe proces otepľovania nezastavia. Spravodajca však tvrdí, že investície do rozvoja 
nízkouhlíkového hospodárstva nielenže neoslabia konkurencieschopné postavenie Európy, ale 
ho posilnia. Takéto investície dokonca považuje za nevyhnutné pre našu vlastnú ochranu. 
Často sa poukazuje na skutočnosť, že Čína dodnes v rozsahu 70 % závisí od uhlia ako zdroja 
na výrobu elektriny. Táto krajina je však krajinou, ktorá z celosvetového hľadiska v najväčšej 
miere rozvíja tak energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj jadrovú energiu. Jej terajší päťročný 
plán uprednostňuje nízkouhlíkové „zelené“ investície v rozsahu, ktorý európske plány 
výrazne zatieňuje. Naliehavo potrebujeme podporovať technológie, ktoré zvíťazia, 
a investovať do procesov, ktoré využívajú energiu a zdroje oveľa efektívnejšie. 
Dôvody stanovenia ambicióznych cieľov sú zrejmé, ak sa pozrieme na rýchly úspech, ktorý sa 
v minulých rokoch dosiahol pri znižovaní emisií CO2 z nových osobných automobilov. 
Zvýšenie ich palivovej úspornosti pomáha vodičom vykompenzovať rast ciel paliva, pričom 
na rozdiel od tvrdení, ktoré boli uvádzané pri navrhovaní príslušných právnych predpisov EÚ, 
priemerná cena nových osobných automobilov v skutočnosti klesla. Môžeme okrem toho 
zohľadniť aj investície, ktoré uskutočnili spoločnosti ako Rolls Royce, do vývoja palivovo 
úspornejších lietadlových motorov. Ambíciou Európy musí dozaista byť špičkový priemysel 
s vyspelými technológiami a vysokokvalifikovanými pracovníkmi vyrábajúci produkty, ktoré 
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potrebujeme, a to metódami, ktoré si vyžadujú využívanie menšieho objemu zdrojov a pri 
výrobe uvoľňujú menej CO2. Toto je skutočné „zelené“ hospodárstvo, o ktoré sa usilujeme.
Niektoré energeticky náročné priemyselné odvetvia vyjadrili obavy týkajúce sa hrozby „úniku 
uhlíka“, t. j. presunu podnikov mimo Európu s cieľom zabrániť vysokým nákladom 
vyplývajúcim z opatrení prijímaných na zníženie emisií CO2. Takýto vývoj by určite nebol 
prínosom pre európske hospodárstvo a nijako by neprispel k zníženiu emisií skleníkových 
plynov z celosvetového hľadiska. Ak bude možné preukázať takéto prípady, mali by sa prijať 
opatrenia na ochranu alebo na odškodnenie dotknutých odvetví. Príslušné dôkazy však 
naznačujú, že táto hrozba sa značne zveličuje. Mali by sme byť opatrní voči priemyselným 
lobistom, ktorí sa usilujú podložiť žiadosti o podporu dôvodmi, ktoré môžu byť nepravdivé.
V Európe musí vzniknúť presvedčenie o naliehavosti problému, pretože v opačnom prípade 
riskujeme, že prehráme preteky o zachovanie konkurencieschopného hospodárstva. 
Rozhodovanie sa príliš často natoľko spomalilo, že sa až zastavilo. Treba menej hovoriť a 
viac konať. Jeden príklad nám tento problém ozrejmí. V marci 2007 prijala Európska rada 
rozhodnutie, že do roku 2015 bude k dispozícii 12 fungujúcich demonštračných projektov na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého. O päť rokov neskôr – v čase predkladania tejto 
správy Parlamentu – sme stále nedokázali zistiť umiestnenie ani jedného z týchto 
demonštračných zariadení, ktoré máme v úmysle finančne podporovať, a ani sa nezačalo 
žiadne výberové konanie. Porovnanie týchto výsledkov s úspechmi pri transformácii Číny 
počas porovnateľného päťročného obdobia neukazuje Európu v priaznivom svetle. 
Je nevyhnutné uskutočniť rozhodné kroky, ak EÚ nemá zostať pozadu. Prijatie plánu a 
stanovenie ambicióznych cieľov pre rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva sú príležitosťou na 
stimulovanie pokroku.

Poznámky
Obsah tohto návrhu správy bol ovplyvnený obmedzeniami, ktoré Parlament uplatňuje 
v súvislosti s rozsahom správ. Spravodajca zamýšľa doplniť návrhy obsiahnuté v tomto 
návrhu správy prostredníctvom mnohých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 

Spravodajca uvítal mnohé pripomienky kolegov v Európskom parlamente, ako aj zástupcov 
organizácií, ako je Amcham, Business Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement Industries, 
CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, European Association of Aluminium 
(Európske združenie odvetvia hliníka), Európsky hospodársky a sociálny výbor, Europia, 
EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales 
Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E a WWF, ďalej zástupcov 
francúzskej, holandskej, dánskej a britskej vlády a profesorov Michaela Grubba, Michely 
Beltracchiovej, Poppy Kalesiovej a Nicka Campbella. Vyjadruje vďaku osobitne Sarah 
Deblockovej, Rogerovi Chadwickovi a Edwinovi Koekkoekovi za ich rady. 
Spravodajca nesie výlučnú zodpovednosť za návrhy, ktoré sa rozhodol zahrnúť do svojho 
návrhu správy.


