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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; v záujme 

predvídateľnosti pre priemysel a spoločnosť je presvedčený, že je rozhodujúce dohodnúť 
sa na smerovaní dlhodobej politiky Únie; 

2. zdôrazňuje kľúčový význam včasného, správneho a úplného vykonávania platných 
právnych predpisov vrátane regulačnej činnosti, ktorá sa vyžaduje v treťom balíku pre 
vnútorný trh s energiou s cieľom dosiahnuť integrovaný a konkurencieschopný európsky 
vnútorný trh najneskôr do roku 2014;

3. nazdáva sa, že na dosiahnutie konkurencieschopných cien energie, bezpečnosti dodávok a 
udržateľnosť, ako aj efektívneho rozsiahleho zavádzania obnoviteľnej energie je potrebný 
otvorený, transparentný, integrovaný a konkurencieschopný trh EÚ s energiami a že 
dokončenie takéhoto trhu je stále dôležitou výzvou pre všetky členské štáty, víta 
liberalizáciu vnútorného trhu s energiou ako potrebný krok na zníženie nákladov 
spotrebiteľov na elektrinu a plyn , ktorý zároveň zabezpečí, aby sa trhy s energiou stali 
transparentnejšie a boli lepšie monitorované;

4. nazdáva sa, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo je príležitosťou nielen pre 
udržateľnosť, ale aj pre bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnosť v Európe, a že 
znižovanie emisií skleníkových plynov môže predstavovať na rastúcom svetovom trhu s 
tovarom a službami súvisiacimi s energiou konkurenčnú výhodu; zdôrazňuje, že je ide o 
príležitosť pre európske MSP pôsobiace na trhu s obnoviteľnou energiou; 

5. poukazuje na to, že po projektoch na zachytávanie, dopravu a skladovanie CO2 zostáva 
nebezpečný odpadový materiál, ktorý je potrebné uskladniť; nazdáva sa, že Komisia sa na 
túto technológiu príliš spolieha; vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu v polovici 
obdobia, v ktorej zhodnotí výsledky dosiahnuté z využívania experimentálnych 
technológií zachytávania a skladovania uhlíka pre uhoľné elektrárne, financovaných EÚ;

6. zdôrazňuje úlohu inteligentných rozvodných sietí, ktoré umožňujú obojstrannú 
komunikáciu medzi výrobcami energie a spotrebiteľmi, a poukazuje na to, že vďaka 
inteligentným rozvodným sieťam môžu spotrebiteľom pozorovať a prispôsobovať 
spotrebu elektriny;

7. upozorňuje na energetickú politiku pre Európu, ktorá uznáva možný 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;

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

9. nazdáva sa, že by sa malo ujasniť, čo možno dosiahnuť prostredníctvom energetickej 
politiky čo pomocou sociálnej politiky; nazdáva sa, že otázku chudoby možno najlepšie 
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riešiť sociálnou politikou, a nie prostredníctvom regulácie cien energií.


