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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise a zdůrazňuje, že jsou třeba konkrétní politické návrhy; v zájmu 
předvídatelnosti pro průmysl a společnost považuje za zásadní shodnout se na směřování 
dlouhodobé politiky Unie; 

2. zdůrazňuje rozhodující význam včasného, správného a úplného provádění stávajících 
právních předpisů, včetně regulační činnosti, kterou požaduje třetí balíček o vnitřním trhu 
s energií, s cílem vytvořit do roku 2014 integrovaný a konkurenceschopný evropský 
vnitřní trh s energií;

3. domnívá se, že otevřený, transparentní, integrovaný a konkurenceschopný vnitřní trh 
s energií je pro dosažení konkurenceschopných cen energie, bezpečnosti dodávek, 
udržitelnosti a účinného rozsáhlého zavádění obnovitelných zdrojů energie nezbytný 
a že dokončení takového trhu nadále zůstává důležitým úkolem pro všechny členské státy; 
vítá liberalizaci vnitřního trhu s energií jako krok nutný ke snížení výdajů spotřebitelů 
za elektřinu a plyn, který zároveň zajišťuje větší transparentnost a lepší sledování trhů 
s energií;

4. má za to, že přechod na nízkouhlíkové hospodářství je příležitostí jak pro udržitelnost, 
tak pro bezpečnost dodávek a konkurenceschopnost v Evropě, a že snížení emisí 
skleníkových plynů se může na rostoucím globálním trhu energetického zboží a služeb 
stát konkurenční výhodou; vyzdvihuje tuto skutečnost také jako příležitost pro evropské 
malé a střední podniky působící na trhu s obnovitelnou energií; 

5. poukazuje na skutečnost, že projekty na zachycování, přepravu a ukládání CO2 po sobě 
zanechávají nebezpečný odpadní materiál, který je třeba ukládat; má za to, že Komise 
na tuto technologii příliš spoléhá; vyzývá Komisi, aby vypracovala hodnotící zprávu 
v polovině období o výsledcích dosažených při využívání experimentálních technologií 
financovaných EU na zachycování a ukládání uhlíku pro tepelné elektrárny;

6. zdůrazňuje význam inteligentních sítí, které umožňují obousměrnou komunikaci 
mezi výrobci elektřiny a odběrateli, a podotýká, že inteligentní sítě odběratelům umožňují 
sledovat a přizpůsobovat spotřebu energie;

7. upozorňuje na energetickou politiku pro Evropu, jež uznává potenciální přínos jaderné 
energie, pokud jde o konkurenceschopnost, nákladovou efektivitu, snížení emisí CO2
a bezpečnost dodávek; podotýká, že technologie v oblasti jaderné energie mohou splnit 
energetické a klimatické cíle jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém měřítku;

8. uznává, že nástroje jako zdanění energie, uhlíkové daně nebo systémy obchodování 
s emisemi představují klíčovou hnací sílu pro dosažení cílů, pokud jde o snížení emisí 
nákladově efektivním způsobem, domnívá se ovšem, že v konečném důsledku tyto 
nástroje zatíží spotřebitele vyššími cenami za energie;

9. považuje za důležité vyjasnit, čeho lze dosáhnout prostřednictvím energetické politiky 
a čeho prostřednictvím sociální politiky; je toho názoru, že otázku chudoby lze nejlépe 
řešit sociální politikou a nikoliv prostřednictvím regulací cen energie.


