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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
1. víta oznámenie Komisie a zdôrazňuje potrebu konkrétnych návrhov politiky; je 

presvedčený, že po dosiahnutí cieľov stratégie Európa 2020 bude veľmi dôležité, aby sa 
dohodlo na smerovaní dlhodobej politiky Únie v záujme zabezpečenia predvídateľnosti 
pre priemysel a spotrebiteľov ;

2. zdôrazňuje kľúčový význam včasného, správneho a úplného vykonávania platných 
právnych predpisov zo strany Komisie a členských štátov vrátane regulačnej činnosti, 
ktorá sa vyžaduje v treťom balíku pre vnútorný trh s energiou, a spravodlivých pravidiel 
hospodárskej súťaže pre všetky energetické podniky podnikajúce na území Únie s cieľom 
dosiahnuť integrovaný a konkurencieschopný európsky vnútorný trh energií najneskôr do 
roku 2014; vyzýva Komisiu a Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky, aby prísnejšie monitorovali vnútroštátne vykonávacie pravidlá a vyvinuli nové 
modely podnikania, 

3. zdôrazňuje význam vnútorného energetického trhu a potrebu úsilia zameraného na 
zníženie závislosti od energií z tretích krajín a zabezpečenie väčšej sebestačnosti a 
vlastnej produkcie EÚ v roku 2050; žiada členské štáty, aby implementovali usmernenia 
transeurópskej energetickej siete a zabezpečili vzájomné prepojenie a interoperabilitu na 
úrovni EÚ;

4. nazdáva sa, že na dosiahnutie konkurencieschopných cien energie, bezpečnosti dodávok a 
udržateľnosti, ako aj efektívneho zavádzania obnoviteľnej energie a energie 
z netradičných zdrojov vo veľkom rozsahu je potrebný otvorený, transparentný, 
integrovaný, harmonizovaný a konkurencieschopný trh EÚ s energiami a že dobudovanie 
takéhoto trhu je stále dôležitou výzvou pre všetky členské štáty; víta liberalizáciu 
vnútorného trhu s energiami ako potrebný krok na zníženie nákladov spotrebiteľov na 
elektrinu a plyn, ktorý zároveň zabezpečí, aby sa trhy s energiami stali transparentnejšími 
a boli lepšie monitorované, na základe čoho sa dosiahnu konkurenčné ceny, ktoré budú 
primerané z pohľadu spotrebiteľov; na tento účel takisto považuje za potrebné zabezpečiť 
účinné fungovanie národných regulačných orgánov a ich koordináciu na európskej úrovni;

5. nazdáva sa, že prechod na nízkouhlíkové a energeticky efektívne hospodárstvo je 
príležitosťou, nielen pokiaľ ide o udržateľnosť, ale aj o bezpečnosť dodávok a 
konkurencieschopnosť v Európe, a že znižovanie emisií skleníkových plynov môže 
predstavovať na rastúcom svetovom trhu s tovarom a službami súvisiacimi s energiami 
konkurenčnú výhodu; zdôrazňuje, že ide o príležitosť pre európske MSP pôsobiace na 
trhu s obnoviteľnou energiou, výborný stimul pre rozvíjanie podnikateľského ducha 
a inovácií a potenciálne o hlavný zdroj vytvárania nových pracovných miest;

6. zdôrazňuje, že energetická efektívnosť je nákladovo veľmi účinný spôsob, ako môže 
Európa dosiahnuť svoje ciele v oblasti energetiky, zmeny klímy a hospodárstva; 
pripomína obrovský potenciál energetickej efektívnosti pri obmedzovaní našej závislosti 
od dovážaných energií a opätovnom naštartovaní hospodárstva; uznáva, že prechod na 
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energeticky efektívnejšie hospodárstvo by urýchlilo šírenie inovačných technologických 
riešení a zlepšilo by konkurencieschopnosť priemyslu v Únii, pričom by sa podnecoval 
hospodársky rast a vytvárali kvalitné pracovné miesta vo viacerých odvetviach súvisiacich 
s energetickou efektívnosťou;

7. poukazuje na potrebu podpory decentralizovaných výrobcov energie z obnoviteľných 
zdrojov v malom rozsahu vrátane regionálnych a miestnych orgánov s cieľom pomôcť im 
začleniť sa do siete, a domnieva sa, že regionálne a miestne orgány by mali mať aj naďalej 
zjednodušený prístup k financovaniu udržateľných energií z Európskej investičnej banky 
(EIB); 

8. poukazuje na to, že súčasný systém podpory obnoviteľných zdrojov energie nie je 
z hospodárskeho hľadiska účinný vzhľadom na množstvo rôznych programov v členských 
štátoch; žiada o jasný politický rámec na úrovni Únie na účely strategickej podpory 
hospodársky efektívnych investícií do nízkouhlíkovej energie na miestnej, regionálnej a 
celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie;

9. zastáva názor, že výber energetického mixu, hoci ide o záležitosť jednotlivých členských 
štátov, by mal umožniť stanovenie spoločných cieľov a v prípade potreby podliehať 
koordinovanému európskemu prístupu, keďže navrhované ciele by sa v opačnom prípade 
nemuseli dosiahnuť, najmä pokiaľ ide o kombináciu obnoviteľných zdrojov energie; 
poukazuje na to, že bez odhadu pravdepodobného zloženia energetického mixu v roku 
2030 nebude možné predpovedať približnú výšku potrebných investícií do energetickej 
infraštruktúry;

10. zdôrazňuje úlohu energií pri stimulovaní rastu a konkurencieschopnosti v EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla stratégiu na obdobie po roku 2020 a predložila politický rámec pre 
európsku energetickú politiku na rok 2030 vrátane návrhu jednotného cieľa znižovania 
emisií skleníkových plynov, ktorý bude v súlade s cieľmi EÚ do roku 2050 týkajúcimi sa 
dekarbonizácie a bude sa opierať o hodnotenie vplyvu; nabáda členské štáty k zvýšeniu 
úsilia o dosiahnutie súčasných cieľov na rok 2020 v oblasti energetickej politiky EÚ;

11. považuje za nevyhnutné zamerať pozornosť Únie a členských štátov na investície do 
infraštruktúry s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť a modernizáciu dodávok energie so 
zreteľom na skutočnosť, že najefektívnejším spôsobom podpory investícií tohto typu 
z dlhodobého hľadiska je ich kombinácia s konkrétnymi regulačnými a fiškálnymi 
opatreniami a nevyhnutnými vnútroštátnymi verejnými politikami;

12. poukazuje na to, že vplyv zachytávania uhlíka, dopravy a ukladania CO2 ešte stále nie je 
známy; berie na vedomie správu Medzinárodnej agentúry pre energiu s názvom World 
Energy Outlook 2012, v ktorej sa poukazuje na úlohu zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého v určitých politických scenároch; uznáva, že vo verejnosti panujú obavy 
týkajúce sa tejto technológie, a vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu v polovici 
obdobia, v ktorej zhodnotí výsledky dosiahnuté využívaním demonštračných projektov 
pre uhoľné elektrárne, ktoré sú financované EÚ;

13. zdôrazňuje úlohu inteligentných rozvodných sietí, ktoré umožňujú obojstrannú 
komunikáciu medzi výrobcami energie a spotrebiteľmi, a poukazuje na to, že vďaka 
inteligentným rozvodným sieťam môžu spotrebitelia sledovať a prispôsobovať svoju 
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spotrebu elektriny; poukazuje na to, že ak majú mať inteligentné merače skutočný 
význam, sú potrebné silné programy zamerané na ochranu osobných údajov a vzdelávanie 
spotrebiteľov, napríklad informačné kampane v školách a na univerzitách; zdôrazňuje, že 
členské štáty by mali sprístupniť príslušné informácie na webových stránkach pre 
spotrebiteľov a že všetky relevantné subjekty, ako sú stavitelia, architekti a dodávatelia 
vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení  by mali mať aktuálne informácie a 
porovnávať ceny a služby a na tomto základe si vybrať dodávateľa energie, ktorý bude 
najviac spĺňať ich potreby;

14. domnieva sa, že je potrebné propagovať úlohu informačných a komunikačných 
technológií (IKT) a že Európa potrebuje pevné odhodlanie, pokiaľ ide o inovácie 
a výskum vzhľadom na to, že rozvoj inovačných technológií prispeje k zvýšeniu 
bezpečnosti a pritiahne investície;

15. upriamuje pozornosť na energetickú politiku pre Európu, ktorá uznáva prínos jadrovej 
elektriny z hľadiska konkurencieschopnosti, nákladovej efektívnosti, znižovania emisií 
CO2 a bezpečnosti dodávok; poukazuje na to, že technológie využívajúce jadrovú energiu 
majú potenciál splniť ciele v oblasti energetiky a klímy, a to z krátkodobého i 
dlhodobejšieho hľadiska, pokiaľ boli v plnej miere splnené bezpečnostné požiadavky 
vzťahujúce sa na ich prevádzku so zreteľom na celý životný cyklus projektov;

16. uznáva, že nástroje, akými sú zdanenie energií, uhlíkové dane a systémy obchodovania s 
emisiami, sú kľúčovými hnacími silami, pokiaľ ide o plnenie cieľov znižovania emisií 
nákladovo efektívnym spôsobom, ale nazdáva sa, že v konečnom dôsledku budú 
predstavovať záťaž pre spotrebiteľov v podobe vyšších cien za energie;

17. zdôrazňuje význam zníženia celkovej spotreby energií a zvýšenia energetickej efektívnosti 
v odvetví dopravy, a to aj prostredníctvom plánovania v doprave a podpory verejnej 
dopravy na úrovni členských štátov; zdôrazňuje tiež, že je potrebné urýchliť projekty 
v oblasti energií z obnoviteľných zdrojov v rámci programu transeurópskej dopravnej 
a energetickej siete (TEN-T a TEN-E);

18. zdôrazňuje úlohu vnútroštátnych cieľov, pokiaľ ide o energiu z biopalív a ostatné palivá 
z obnoviteľných zdrojov pre dopravu, pretože sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov 
stanovených v oznámení Komisie; poukazuje na to, že tieto ciele poskytujú investorom 
istotu a podnecujú rozvoj obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje však dôležitosť podpory 
využívania biopalív druhej generácie vyrobených z odpadu, zvyškov a z materiálov na 
báze celulózy nepotravinárskeho pôvodu;

19. je presvedčený, že členské štáty by mali podporovať miestne a regionálne orgány vo 
vypracúvaní akčných plánov v oblasti energií z obnoviteľných zdrojov a prijímať 
opatrenia na zvyšovanie informovanosti verejnosti o výhodách energií z obnoviteľných 
zdrojov;

20. nazdáva sa, že by sa malo ujasniť, čo možno dosiahnuť prostredníctvom energetickej 
politiky a čo prostredníctvom sociálnej politiky; poukazuje na to, že vo všetkých 
scenároch, ktoré predložila Komisia, sa predpokladá, že náklady na energie a dopravu 
budú rásť a budú predstavovať stále väčší podiel nákladov spotrebiteľov a MSP; je 
presvedčený, že členské štáty by mali vypracovať opatrenia na zabezpečenie cenovo 
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dostupných, prístupných a disponibilných energií pre všetkých občanov, najmä 
najzraniteľnejších občanov spoločnosti;

21. domnieva sa, že vzdelávanie v oblasti energií môže byť kľúčom k zmene správania a 
základom nového modelu udržateľného rozvoja; vyzýva Komisiu, aby v nasledujúcom 
viacročnom finančnom rámci vyčlenila zdroje, ktoré sú potrebné na vzdelávanie v oblasti 
energií;

22. trvá na tom, že Komisia by spolu s členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi 
a zástupcami občianskej spoločnosti mala pravidelne organizovať vzdelávacie kampane 
v oblasti energií v európskych, celoštátnych, regionálnych a miestnych médiách vrátane 
interaktívnych kampaní s cieľom objasniť a vysvetliť informácie dostupné všetkým 
občanom, podnikom a priemyselným združeniam; zároveň uznáva potrebu informačných 
kampaní, ktoré by mali byť zamerané na školy a univerzity s cieľom zapojiť mladšie 
generácie do tejto kultúrnej zmeny;

23. oceňuje záväzok Únie znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % pod 
úroveň z roku 1990; zdôrazňuje, že je nevyhnutné prijať opatrenia na miestnej, 
regionálnej, celoštátnej, medzinárodnej a globálnej úrovni s cieľom primerane riešiť úlohy 
týkajúce sa obmedzenia nárastu priemernej globálnej povrchovej teploty na menej než o 
2 °C, aby sa zabránilo ďalšej nebezpečnej zmene klímy;

24. domnieva sa, že finančná kríza by sa mala využiť ako príležitosť na transformáciu nášho 
modelu rozvoja spoločnosti v prospech vysoko energeticky efektívnej ekonomiky, ktorá 
bude založená v plnej miere na energiách z obnoviteľných zdrojov a odolná voči zmene 
klímy; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia predložila návrhy na klimaticko-
energetický balík do roku 2030 na základe troch súčasných pilierov; t. j. na základe 
znižovanie emisií skleníkových plynov, podpory energií z obnoviteľných zdrojov 
a energetickej efektívnosti;

25. zdôrazňuje, že treba venovať väčšiu pozornosť využívaniu energií, aby sa transformácia 
energetického systému stala realitou; zdôrazňuje, že je potrebné klásť väčší dôraz na 
riadenie na strane dopytu, aby sa zabezpečilo zavádzanie technológií a systémov na strane 
koncových používateľov a dosiahol sa tak prechod na iné zdroje energií s nákladmi, ktoré 
budú dostupné a udržateľné pre spoločnosť;

26. vyzýva Komisiu, aby navrhla komplexný súbor krátkodobých, strednodobých 
a dlhodobých priorít energetickej politiky, ktorými by sa mala EÚ zaoberať vo vzťahoch 
so susediacimi krajinami, s cieľom vytvoriť spoločnú právnu oblasť založenú na zásadách 
súvisiacich s acquis a normách vnútorného energetického trhu;
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