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NÁVRHY

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

A. keďže zmena klímy je celosvetovým javom a jej vplyv sa v jednotlivých regiónoch sveta 
a v rôznych odvetviach prejavuje nerovnomerne; keďže tak v rozvojových, ako aj 
v rozvinutejších krajinách sa budú líšiť dokonca aj jej sociálno-ekonomické aspekty, 
náklady a prínosy; keďže reakcia na zmenu klímy preto musí zahŕňať opatrenia na 
prispôsobenie sa zmenám, ako aj stratégie na zabezpečenie účinného prechodu k trvalo 
udržateľnému rozvoju, a to prostredníctvom jasných a komplexných akčných plánov vo 
všetkých relevantných odvetviach,

B. keďže zmiernenie príčin zmeny klímy na jednej strane a opatrenia na prispôsobenie sa 
zmenám zamerané na obmedzenie jej vplyvov na druhej strane nemožno od seba vždy 
oddeliť; keďže nedávne legislatívne iniciatívy EÚ o označovaní pneumatík, označovaní 
energetickými štítkami a energetickej hospodárnosti budov, ktoré sú súčasťou balíka 
opatrení v oblasti energetickej účinnosti, zohrávajú významnú úlohu pri znižovaní emisií 
CO2 a musia sa stať aj súčasťou budúcich intervenčných opatrení prijímaných na úrovni 
EÚ v oblasti nových energetických modelov,

C. keďže podľa zrevidovanej smernice o systéme na obchodovanie s emisnými kvótami 
skleníkových plynov (ETS) by členské štáty mali vyčleniť najmenej 50 % príjmov z ETS 
na opatrenia na zmiernenie zmeny klímy, ako aj na opatrenia na prispôsobenie sa tejto 
zmene,

D. keďže zmena klímy nevyhnutne ovplyvní dodávky energií, vonkajšie aspekty 
energetickej bezpečnosti EÚ a dopyt po energiách; keďže poveternostné podmienky ako 
husté dažde, zvyšujúce sa teploty, vlny horúčav, suchá, prudké víchrice, záplavy 
a požiare môžu vážnym spôsobom narušiť a poškodiť infraštruktúru dodávok energií, a 
tým môžu priamo ovplyvniť výrobu energie, jej prenos a distribúciu konečným 
užívateľom,

E. keďže diverzifikácia zdrojov a distribučných kanálov energií a jej dodávateľov je 
dôležitým nástrojom na zabezpečenie rovnocenného prístupu k energii a dostatočných 
dodávok energií a je v súlade s cieľom EÚ podporovať využívanie energií 
z obnoviteľných zdrojov a znižovať emisie CO2,

F. keďže Komisia a členské štáty by do vykonávania a úpravy existujúcich a budúcich 
právnych predpisov, politík a a programov mali zahrnúť opatrenia na prispôsobenie sa 
zmenám klímy,

1. poukazuje na to, že extrémne klimatické javy si spolu s očakávaným zvýšením hladiny 
morí a výraznejšími výkyvmi zrážkovej činnosti vyžadujú nové projekty a prijatie 
opatrení na prispôsobenie sa zmenám klímy na účel ich vykonávania, najmä v oblasti 
poľnohospodárstva a pri správe povodí riek a odvodňovacích systémov, a to aj v 
podmienkach existujúcej infraštruktúry, čo síce povedie k nárastu operačných nákladov, 
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tie však budú únosné, pretože sú v strednodobom až dlhodobom horizonte nižšie, ako by 
boli náklady, ktoré by sa museli vynaložiť v dôsledku nečinnosti; s cieľom splniť 
kritériá vychádzajúce z vedeckých poznatkov o klíme však požaduje vedecký základ pre 
takéto opatrenia spolu s primeranými procesmi vzájomného hodnotenia a 
posudzovania poznatkov v odbornej obci a nepretržitou aktualizáciou výsledkov 
výskumu transparentným spôsobom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby informácie 
o týchto nákladoch a ich prerozdelení poskytli v osobitných národných akčných plánoch;

2. poznamenáva, že vybudovaním prepojenej energetickej infraštruktúry a 
širokopásmového pokrytia na európskej úrovni by sa uľahčilo prispôsobenie sa zmene 
klímy prostredníctvom zvýšeného budovania kapacít v oblasti prispôsobenia sa zmene 
klímy a zvýšenej deľby rizika;

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dôkladné posúdenie možných rizík vyplývajúcich zo 
zmeny klímy pre kritickú infraštruktúru, ako sú energetické alebo telekomunikačné 
siete, ktoré sú kľúčové pre fungovanie vnútorného trhu;

4. súhlasí s názorom, že čo najskôr by bolo treba vypracovať metodiku pre projekty v 
oblasti infraštruktúry zabezpečujúce jej odolnosť voči zmene klímy;

5. poukazuje na to, že s cieľom predchádzať katastrofám je potrebné, aby sa vo všetkých 
priemyselných odvetviach prijali nové opatrenia, ako je zvýšenie bezpečnosti a kontroly 
v oblasti využívania a výroby energie, ktoré rozšíria existujúce harmonizované normy 
v oblasti výstavby, ako sú eurokódy pre schvaľovanie využívania budov vrátane 
priemyselných budov, ktoré musia byť v súlade so smernicou 85/337/EHS naposledy 
zmenenou a doplnenou smernicou 97/11/ES, a so smernicou 2001/42/ES o posudzovaní 
vplyvu na životné prostredie a strategickom environmentálnom posudzovaní;

6. zdôrazňuje, že opatrenia týkajúce sa dodávok energie a prístupu k nej musia byť 
vymedzené v kontexte solidarity medzi členskými štátmi a že EÚ by mala prispieť 
k celosvetovej zmene politiky smerom k vyššej energetickej účinnosti a podpore 
obnoviteľných zdrojov energie; zdôrazňuje, že EÚ musí v súlade s harmonogramom 
stanoveným v smernici 2009/28/ES zabezpečiť obnoviteľné zdroje energie, vyzýva 
členské štáty, aby do 30. júna 2010 predložili ambiciózne, komplexné a realistické
národné akčné plány podľa modelov a parametrov stanovených Európskou úniou, pričom 
poznamenáva, že potreby každého členského štátu v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov musí pokryť v prvom rade z domáca výroba, zatiaľ čo mechanizmus 
štatistického prenosu energie z obnoviteľných zdrojov medzi členskými štátmi možno 
použiť výlučne v odôvodnených prípadoch;

7. takisto zdôrazňuje, že v tejto súvislosti sa musia okamžite uprednostniť dodatočné 
opatrenia na podporu stratégie Spoločenstva, ktorej cieľom je dosiahnuť nárast 
energetickej účinnosti do roku 2020 o 20 %; považuje za primerané, a to aj v kontexte 
posudzovania existujúcich akčných plánov v oblasti energetickej účinnosti, zvážiť, či 
by bolo možné zabezpečiť, aby sa tento cieľ stal právne záväzným na úrovni 
Spoločenstva;

8. poukazuje na to, že EÚ a členské štáty by mali spresniť výšku svojho finančného 
príspevku na technologickú spoluprácu s partnermi vzhľadom na záväzky prijaté na 
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konferencii o klíme v Kodani týkajúce sa používania príjmov z aukcií emisných kvót 
v rámci systému na obchodovanie s emisnými kvótami (ETS) a financovania tzv. 
rýchleho štartu, aby sa najmä v súvislosti s pripravovanými národnými akčnými plánmi 
energetickej účinnosti a národnými akčnými plánmi pre energiu z obnoviteľných zdrojov 
zvýšili súkromné aj verejné investície, a víta oznámenie Komisie, v ktorom sa zaviazala 
významne zvýšiť objem prostriedkov na výskum v oblasti energií s cieľom vybudovať 
ekonomiku založenú na využívaní udržateľnej energie;

9. uznáva, že meniaca sa klíma má výrazný vplyv na hospodársky rozvoj a že by mohla 
vážnym spôsobom narušiť hospodárske a sociálne činnosti; domnieva sa, že hospodárske 
opatrenia na prispôsobenie sa zmenám klímy vrátane prechodu k udržateľnejšej 
priemyselnej výrobe si vyžadujú, aby sa na opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy 
a na jej zmiernenie zároveň vyčlenil dostatočný objem prostriedkov, a že tieto opatrenia 
sa nesmú obmedziť na využívanie príjmov zo systému na obchodovanie s emisiami 
(ETS), pričom pripomína legislatívny záväzok vyčleniť minimálne 50 % z týchto 
príjmov  na klimatické opatrenia vrátane opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy, a 
to v EÚ, ako aj v rozvojových krajinách, ale že sú potrebné dodatočné inovačné 
prostriedky zo súkromných a verejných zdrojov; zdôrazňuje, že finančné prostriedky 
poskytnuté prostredníctvom rôznych plánov hospodárskej obnovy by sa mali použiť aj 
na investície do prispôsobenia sa zmene klímy a v každom prípade by mali byť voči 
zmene klímy odolné;

10. domnieva sa, že vplyv na jedno odvetvie bude často znamenať vplyv na ďalšie odvetvia 
(aj vo vzťahu k rozhodnutiam týkajúcim sa prispôsobenia sa zmenám klímy), a preto 
vyzýva Komisiu, aby tieto vzájomné väzby zohľadnila pri realizácii takýchto 
adaptačných opatrení;

11. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby súčasné právne predpisy týkajúce sa 
udeľovania povolení pre priemyselné zariadenia a posúdení vplyvu na životné 
prostredie zohľadňovali účinky zmeny klímy na plánovanú infraštruktúru alebo 
priemyselnú činnosť; zdôrazňuje, že vplyv zmeny klímy by sa mal v prípade 
energetickej infraštruktúry zohľadňovať na úrovni jednotlivých prvkov infraštruktúry, 
ako aj vnútroštátnych a európskych energetických systémov;

12. poznamenáva, že malé a stredné podniky v mnohých odvetviach sú osobitne zraniteľné 
voči zmene klímy a že sú často nedostatočne pripravené; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
úroveň príprav malých a stredných podnikov na zmenu klímy vrátane dostupných
systémov poistenia a aby stanovila prípadné nástroje, ktoré napomôžu zvládnuť tento 
problém;

13. zdôrazňuje dôležitosť zavedenia národných plánov prispôsobenia sa zmene klímy, ktoré 
by boli založené na spoločnom európskom rámci, aby členské štáty mohli plánovať 
opatrenia v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy a informovať o nich, vrátane 
opatrení týkajúcich sa energetických systémov a politík; domnieva sa, že tieto plány by 
mali obsahovať rizikové mapy, ktoré uvádzajú energetické a priemyselné zariadenia, 
ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre životné prostredie alebo verejné zdravie v 
prípade nepriaznivého počasia; vyzýva na poskytovanie takýchto informácií verejnosti a 
ostatným členským štátom;
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14. vyzýva Komisiu, aby v rámci nadchádzajúceho ôsmeho rámcového programu zvážila 
zvýšenie verejných prostriedkov na medzinárodnú spoluprácu, a to

a. s rozvinutými krajinami v záujme rozšírenia obnoviteľných technológií,

b. s rozvojovými krajinami v záujme podpory ich boja proti zmene klímy, ktorý sa 
dotýka najzraniteľnejších regiónov týchto krajín, a aby pritom vždy rešpektovala 
osobitosti každého regiónu a ako kritérium uplatňovala sociálny a hospodársky 
rozvoj tých regiónov rozvojových krajín, s ktorými začína prebiehať medzinárodná 
spolupráca;

c. s tretími krajinami susediacimi s EÚ, v ktorých sú účinky zmeny klímy podobné 
účinkom zaznamenaným v EÚ;

15. zdôrazňuje, že sa musí zvýšiť objem nevyhnutných finančných prostriedkov na výskum 
a vývoj v oblasti zmeny klímy. domnieva sa, že najmä z dôvodu vedeckej neistoty 
týkajúcej sa časového hľadiska, rozsahu problému a osobitných geografických oblastí 
a výrobných odvetví, ktoré budú zasiahnuté dôsledkami zmeny klímy v Európe, je 
potrebné vyčleniť finančné prostriedky na výskum klímy, ktorý možno vykonávať 
účinnejšie na európskej úrovni, a poskytnúť solídny základ pre vypracovanie politík v 
oblasti prispôsobenia sa zmene klímy; takisto je potrebné zvýšiť financovanie iniciatívy 
Komisie, ktorá sa má realizovať spolu s členskými štátmi, ktorou sa má zaviesť 
integrovaný a spoločný celosvetový systém environmentálnych informácií a ktorej 
cieľom je zvýšiť dostupnosť údajov o zmenách v životnom prostredí; keďže je potrebné 
zohľadniť aj ďalšie opatrenia, napr. výrazné posilnenie financovania opatrení na 
zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa v oblasti výskumných a vývojových 
projektov a programov;

16. víta nedávne vyhlásenie Komisie o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií 
(plán SET), v ktorom sa jasne skutočnosť, že vývoj inovačných technológií potrebný na 
dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy predpokladá 
bezprostrednú spoluprácu verejných investorov a súkromného sektora; takisto 
upozorňuje, že v rámci stratégie EÚ pre investície do týchto technológií sa musia 
uprednostňovať technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a musí sa 
zabezpečiť zapojenie všetkých účastníkov trhu, najmä malých a stredných podnikov, do 
programov energetickej účinnosti;

17. zdôrazňuje dôležitosť družicových služieb pre záchranné operácie v prípade prírodných 
katastrof; v tejto súvislosti víta pohotovú podporu poskytnutú prostredníctvom systému 
GMES orgánom civilnej ochrany po dramatickom zemetrasení na Haiti; vyzýva 
všetkých zúčastnených aktérov, aby systém GMES čo najskôr uviedli do plnej 
prevádzky;

18. v tejto súvislosti zdôrazňuje veľký význam iniciatív prijímaných na miestnej úrovni, 
akými sú obnova lesa a zalesňovanie, zameraných na dosiahnutie aktívnej účasti na boji 
proti zmene klímy a poukazuje na dôležitú úlohu výmeny informácií o osvedčených 
postupoch a náležitých informačných kampaní, týkajúcich sa napríklad toho, ako by sa 
zmene klímy mali prispôsobiť pobrežné a horské oblasti, ostrovy a nížiny, v súčinnosti 
s rozsiahlejšími iniciatívami vnútroštátnych orgánov a EÚ v záujme účinnejšieho 
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vykonávania právnych predpisov, stratégií a programov Spoločenstva v tejto oblasti;
takisto upozorňuje, že vzdialené regióny môžu zohrávať významnú úlohu vďaka 
decentralizovanej výrobe energie, ktorá prispeje k zvýšeniu energetickej účinnosti tým, 
že sa znížia energetické straty siete a zlepší sa riadenie dopytu;

19. domnieva sa, že v záujme rozvoja náležitej vedomostnej základne o prispôsobení sa 
zmene klímy a oživenia vývoja technológií na prispôsobenie sa zmene klímy by sa mali 
v plnej miere využívať všetky existujúce iniciatívy EÚ, napríklad vytvorenie 
znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) na zmiernenie zmeny klímy a 
prispôsobenie sa tejto zmene pod záštitou Európskeho inštitútu pre inovácie 
a technológie (EIT);

20. zdôrazňuje, že rozhodujúcim faktorom pri úspešnom vykonávaní európskeho rámca 
opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy bude jeho zahrnutie do kontextu celosvetovej 
ucelenej a ambicióznej celosvetovej dohody (s právne záväznými cieľmi) týkajúcimi sa 
opatrení na boj proti zmene klímy a že EÚ musí v tomto smere prevziať vedenie;
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