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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 podľa scenárov Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) sa do roku 2035 
celosvetové emisie CO2 súvisiace s energiou pravdepodobne zvýšia o 21 % v porovnaní 
s úrovňou v roku 2008, ak štáty dôsledne dodržia svoje záväzky vyplývajúce z Kodanskej 
dohody, čo znemožní obmedziť celosvetové oteplenie o 2 °C; keďže za celkové 
predpokladané celosvetové zvýšenie emisií zodpovedajú štáty, ktoré nie sú členmi 
OECD1,

B. keďže podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energiu vytvorí EÚ iba 13 % 
celosvetových emisií CO2,

C. keďže podľa smernice o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových 
plynov (ETS) by tento systém mal podporiť zníženie emisií skleníkových plynov 
nákladovo efektívnym a hospodársky účinným spôsobom,

Súčasná analýza 20 % cieľa

Aspekty priemyselnej politiky

1. zdôrazňuje, že hospodárska kríza viedla k významnému zníženiu priemyselnej produkcie 
a hospodárskeho rastu a k zvýšeniu nezamestnanosti, a zároveň k zníženiu emisií 
a spotreby energie; je presvedčený, že toto zníženie emisií by sa nemalo interpretovať ako 
signál, že EÚ je na ceste k dosiahnutiu cieľa zníženia emisií; uznáva, že hoci zariadenia 
profitujú z nadbytočných kvót, hospodárska kríza mohla aj tak ovplyvniť schopnosť 
priemyslu investovať do ďalšieho znižovania emisií;

2. zdôrazňuje, že Čína patrí k svetovej špičke v počte veterných elektrární, že čínski 
a indickí výrobcovia veterných turbín sa zaradili do prvej desiatky výrobcov týchto 
zariadení a že Čína a Taiwan v súčasnosti vyrábajú väčšinu fotovoltaických panelov 
predávaných na medzinárodnom trhu; vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby 
prijali opatrenia na podporu ekologicky účinného rozvoja a výroby v oblasti týchto 
technológií, ako aj nových, inovatívnych technológií v EÚ, ktoré sú potrebné na 
dosiahnutie ambicióznych cieľov zníženia emisií skleníkových plynov; 

3. poznamenáva, že podľa informácií, ktoré poskytli rôzne priemyselné odvetvia, sú jasné 
náznaky, že súčasné ustanovenia politiky EÚ v oblasti zmeny klímy, ako je systém EÚ 
pre obchodovanie s emisiami, už teraz vedú k premiestňovaniu výroby, a vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že vyššie ceny emisií oxidu uhličitého by mohli túto tendenciu 
ešte prehĺbiť;

Aspekty energetickej politiky

                                               
1 Správa medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) z 9. novembra 2010 s názvom Vyhliadky svetovej 
energetiky na rok 2010.
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4. súhlasí s domnienkami Komisie a Medzinárodnej agentúry pre energiu, že odklad 
investícií do energetických nízkouhlíkových technológií by mal v neskoršej fáze za 
následok vyššie náklady; nazdáva sa, že ak má EÚ splniť dlhodobý cieľ znížiť emisie 
o 80 – 90 % do roku 2050, ktorý Rada opätovne potvrdila 4. februára 2011, EÚ bude 
musieť zintenzívniť svoje úsilie; preto víta zámer Komisie navrhnúť hlavné smery, ktoré 
umožnia dosiahnutie dlhodobých cieľov nákladovo najefektívnejším a najúčinnejším 
spôsobom;

5. je hlboko znepokojený tým, že EÚ neplní ciele zníženia spotreby energie o 20 % podľa 
pôvodných očakávaní na rok 2020 z dôvodu nedostatočného odhodlania, ambícií 
a investícií zo strany členských štátov a samotnej EÚ; plne súhlasí so záverom, ktorý 
vyplýva z nedávneho oznámenia Komisie s názvom Plán energetickej efektívnosti na rok 
2011 a oznámenia s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 2050, že pre ďalšie zníženie emisií oxidu uhličitého sú kľúčové 
politiky energetickej efektívnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že sa 
opatreniam na zvýšenie energetickej efektívnosti, najmä čo sa týka budov, mestského 
systému vykurovania a dopravy, pridelí viac financií v rámci ďalšieho viacročného 
finančného rámca; ľutuje, že Európska rada nepridelila v rámci svojej diskusie 
o energetických prioritách uskutočnenej 4. februára 2011 energetickej efektívnosti väčší 
význam;

6. upozorňuje na skutočnosť, že súčasný cieľ 20 % vychádza z energetického mixu, ktorý 
v niektorých členských štátoch zahŕňa aj o jadrovú energiu; víta rozhodnutie Európskej 
komisie podrobiť jadrové elektrárne v EÚ záťažovým testom, aby bolo možné prijať 
potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti uvedených elektrární; je presvedčený, že 
rozhodnutie niektorých členských štátov odstaviť určité existujúce jadrové reaktory 
a rastúce investície do stavby nových jadrových elektrární by mohlo viesť k tomu, že 
niektoré členské štáty prehodnotia prijaté štátne opatrenia s cieľom dosiahnuť súčasný 
cieľ 20 %;

7. víta skutočnosť, že podľa nedávno predložených akčných plánov členských štátov 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie by EÚ mohla prekročiť svoje ciele na rok 2020 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ak sa v plnej miere zrealizujú akčné plány 
a zlepšia sa nástroje financovania; vyzýva Komisiu, aby túto realizáciu dôkladne 
monitorovala a aby sa pre obdobie do roku 2020 a neskôr usilovala o vytvorenie 
stabilného investičného prostredia a o dosiahnutie lepšieho začlenenia obnoviteľných 
zdrojov energie na trhy; vyzýva Komisiu, aby zanalyzovala a prípadne zvýšila právne 
záväzný cieľ pre obnoviteľné zdroje energie po roku 2020;

8. žiada, aby EÚ zvýšila svoje úsilie o zväčšenie podielu obnoviteľných zdrojov v oblasti 
výroby elektrickej energie a vytvorila rámec pre inteligentné siete, aby sa tak zaistila 
čoraz väčšia decentralizácia výroby energie; zdôrazňuje, že aby to bolo možné, treba viac 
investovať do projektov energetickej infraštruktúry;

9. poznamenáva, že EÚ z dôvodu veľkého počtu trhových a regulačných prekážok stále 
nevyužíva mnohé príležitosti na úsporu energie; požaduje stanovenie cieľov na 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie, prijatie noriem pre energeticky efektívne 
výrobky a vozidlá a podporu verejného obstarávania zohľadňujúceho ochranu životného 
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prostredia;

10. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú zohrávajú inteligentné sústavy a inteligentné meradlá 
pri začleňovaní elektrickej energie z rôznych zdrojov vrátane obnoviteľných zdrojov; víta 
prácu, ktorú odviedla osobitná skupina v oblasti inteligentných meradiel, a štandardizačný 
mandát 441 z 12. marca 2009 udelený organizáciám pre štandardizáciu CEN, CENELEC 
a ETSI a týkajúci sa rozvoja otvorenej štruktúry v oblasti meracích prístrojov a žiada 
Komisiu, aby čím skôr predložila sériu odporúčaní a legislatívnych návrhov v záujme ich 
úplného využitia, pričom prikladá osobitný význam príprave noriem a potenciálu 
inteligentných meradiel ušetriť energiu; pripomína svoju žiadosť vymedziť ako politický 
cieľ, aby do roku 2015 bolo 50 % domácností v Európe vybavených inteligentnými 
meradlami1;

11. zdôrazňuje, že IKT by mohli zlepšiť cestnú dopravu a môžu urobiť ešte viac pre podporu 
využívania bezpečnejších, inteligentnejších a ekologickejších automobilov v Európe; 
zdôrazňuje úlohu digitálnej agendy, ktorá by si mala ako prioritu stanoviť ekologický 
potenciál inteligentných vozidiel a ciest a pilotné projekty výskumu a vývoja zariadení 
V2V a V2R;

12. poukazuje na skutočnosť, ktorú zdôraznili závery Európskej rady zo 4. februára 2011, že 
technické normy pre inteligentné sústavy treba prijať najneskôr do konca roku 2012;

13. zdôrazňuje naliehavú potrebu prispôsobiť štandardizačnú politiku v oblasti IKT vývoju 
trhu, ktorý si vyžaduje interoperabilitu, čo prispeje k urýchleniu prípravy technických 
noriem pre elektrické vozidlá a inteligentné sústavy a meradlá s výhľadom na dokončenie 
do roku 2012;

14. konštatuje, že urýchlenie postupov schvaľovania nových, a najmä energeticky 
efektívnych a inovatívnych projektov infraštruktúr a hľadanie nových spôsobov ich 
financovania je základným predpokladom, ak sa európske ciele v oblasti energetiky 
a zmeny klímy majú plniť podľa plánu; zdôrazňuje, že nové projekty infraštruktúr musia 
byť v súlade s dlhodobou energetickou a klimatickou stratégiou EÚ;

15. víta dohodu o použití neviazaných finančných prostriedkov z európskeho programu 
obnovy (energetické projekty) na vytvorenie osobitného finančného nástroja na podporu 
iniciatív v oblasti udržateľnej energie na miestnej a regionálnej úrovni; požaduje 
dôsledné sledovanie tohto nástroja s cieľom posúdiť, či by takýto druh financovania 
mohol poslúžiť ako model pre budúce nástroje na financovanie udržateľných 
a nízkouhlíkových investícií;

Výskumné a inovatívne aspekty

16. poukazuje na to, že na dosahovaní politického cieľa výdavkov vynaložených na výskum 
vo výške 3 % HDP sa podľa stratégie EU 2020 bude podieľať súkromný (2 %) a verejný 
sektor (1 %); poznamenáva, že pri plnení 3 % cieľa pretrvávajú konkrétne problémy, 
najmä v oblasti súkromných výdavkov na výskum; poukazuje na to, že nedostatok 

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o vymedzení novej digitálnej agendy pre Európu: 2015.eu 
(2009/2225(INI)).
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odhodlania v oblasti financovania výskumu brzdí rozvoj vysoko energeticky efektívnych 
technológií, ktoré sú šetrné voči prostrediu;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dotovaním cien energií a neuplatňovaním obmedzení 
ani kvót na emisie CO2 niektoré krajiny mimo EÚ získavajú komparatívnu konkurenčnú 
výhodu; zdôrazňuje, že keďže emisie CO2 týchto krajín nie sú obmedzené, a teda sú 
lacnejšie, budú tieto krajiny menej ochotné pripojiť sa k mnohostrannej celosvetovej 
dohode o boji proti globálnemu otepľovaniu;

Možnosti a nástroje na prekonanie cieľa 20 % zníženia emisií

18. žiada o uplatňovanie všeobecnej zásady, že EÚ by mala dodržiavať nákladovo 
najefektívnejšie postupy na zníženie emisií CO2 a zároveň podporovať včasné zavedenie 
sľubných inovatívnych technológií a investície v súlade s dlhodobým klimatickým 
cieľom EÚ; je presvedčený, že pri vykonávaní tejto zásady sa musí dodržiavať zásada 
subsidiarity;

Energetické opatrenia

19. žiada, aby sa ako priorita v budúcich opatreniach politiky v oblasti klímy stanovila 
energetická efektívnosť; uznáva, že ak by podľa plánu Komisie na rok 2050 EÚ splnila 
svoje súčasné politiky, najmä ak by dosiahla cieľ 20 % energetickej efektívnosti do roku 
2020, umožnilo by jej to znížiť emisie v rámci EÚ do roku 2020 o 25 % alebo aj viac;
poznamenáva, že podľa analýzy Komisie by bola táto úroveň zníženia stále nákladovo 
efektívnym smerom na dosiahnutie dlhodobého cieľa zníženia emisií skleníkových 
plynov o 80 – 95 % v porovnaní s rokom 1990 a že menej ambiciózny prístup by 
priniesol podstatne vyššie celkové náklady počas celého obdobia;

20. vyzýva Komisiu, aby vytvorila účinný právny rámec s cieľom zabezpečiť, aby členské 
štáty plne implementovali svoje cieľové záväzky v oblasti úspor energie do roku 2020, 
a to zavedením požiadavky, že Komisia musí schvaľovať vnútroštátne akčné plány v 
oblasti energetickej efektívnosti, alebo prostredníctvom ďalších opatrení; vyzýva 
Komisiu, aby uľahčila a monitorovala vykonávanie týchto akčných plánov a aby 
v prípade, že sa neplnia, podľa potreby zvážila konanie vo veci porušenia predpisov;
v tejto súvislosti pripomína svoje uznesenie z 15. decembra 2010 o revízii akčného plánu 
pre energetickú efektívnosť1;

21. domnieva sa, že sektorové prístupy v kombinácii s maximálnymi hodnotami pre celú 
oblasť hospodárstva v priemyselne rozvinutých krajinách môžu prispieť ku zladeniu 
klimatických opatrení s konkurencieschopnosťou a hospodárskym rastom; zdôrazňuje 
význam prijatia celistvého horizontálneho sektorového prístupu k priemyselným emisiám 
ako pridanej hodnoty v súvislosti s medzinárodnými rokovaniami a európskymi cieľmi 
v oblasti CO2;

22. zdôrazňuje, že úspory energie dosiahnuté prostredníctvom zvýšenej energetickej 
efektívnosti poskytujú nákladovo najefektívnejší prostriedok ďalšieho znižovania emisií 
CO2; upozorňuje na nevyužitý potenciál v rámci celoživotného cyklu energetickej 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0485.
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hospodárnosti budov, najmä existujúcich budov, odvetvia dopravy (vrátane leteckej 
dopravy), verejného obstarávania, výroby energeticky náročných výrobkov a výroby, 
spracovania a prenosu energie vrátane diaľkového vykurovania a chladenia; opakuje, že 
v týchto oblastiach je nevyhnutné prijať konkrétne opatrenia, a upozorňuje na príslušné 
návrhy zahrnuté v Bendtsenovej a Kolarskej-Bobińskej správe; naliehavo žiada, aby sa 
najprv implementovali opatrenia na úsporu energie, a to predovšetkým na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, a aby sa pripravila komunikačná stratégia pre projekty EÚ 
s cieľom poskytnúť úplné informácie podnikom aj spotrebiteľom; zdôrazňuje potenciál 
zavedenia systému povinných energetických úspor pre energetický priemysel, ako ich 
navrhuje Plán energetickej efektívnosti vypracovaný Európskou komisiou, ktorý už 
priniesol kladné výsledky v niektorých členských štátoch;

23. upozorňuje na potenciál, ktoré majú MSP v oblasti úspory energií, keďže iba 24 % MSP 
v súčasnosti aktívne vykonáva opatrenia na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie; 
zdôrazňuje, že zatiaľ čo každý malý a stredne veľký podnik má k dispozícii minimálne 
jedného finančného konzultanta, nikto im neradí v oblasti energetických úspor 
a energetickej efektívnosti, a preto potrebovali aj pomoc odborníkov na životné 
prostredie a energetiku;

24. poukazuje na to, že podľa údajov Komisie sa z finančných prostriedkov EÚ určených na 
energetickú efektívnosť nevyčerpá takmer 8 mld. EUR; víta preto zámer Komisie 
podporiť a propagovať využitie štrukturálnych fondov na projekty renovácie budov 
súvisiace s úsporami energie; očakáva konkrétne iniciatívy vrátane iniciatív týkajúcich sa 
poskytovania financií;

25. zdôrazňuje, že sprísnenie klimatických cieľov EÚ by vyžadovalo výrazne väčšie úsilie 
a investície do vývoja a rýchleho zavedenia trvalo udržateľných a nízkouhlíkových 
technológií, inteligentných sústav a výskumu súvisiaceho s energiou; považuje za životne 
dôležité zaistenie financovania Európskeho strategického plánu pre energetické 
technológie po roku 2013; zdôrazňuje, že energetická stratégia s ambíciou dosiahnuť 
ciele vyššie ako 20 % musí byť založená na všetkých energetických technológiách 
šetrných k životnému prostrediu;

26. poznamenáva, že Komisia identifikovala potrebu investovať 1 bilión EUR do oblasti 
kapacít na výrobu energie a do modernizácie infraštruktúr EÚ na prepravu a distribúciu 
energie do roku 2020, čo má byť financované predovšetkým prostredníctvom sadzieb za 
energiu; žiada, aby sa pristúpilo k týmto investíciám v záujme dokončenia vzájomne 
prepojeného vnútorného trhu s energiou, ktorý zaistí bezpečnosť dodávok energie, a 
zlepšenia začleňovania obnoviteľných zdrojov energií do európskeho energetického 
systému, pričom sa zohľadnia špecifiká energetického mixu v jednotlivých štátoch; ako aj 
zvýšenia energetickej efektívnosti a umožnenia spotrebiteľom, aby využívali výhody 
nových technológií; zdôrazňuje potrebu prepojovacích vedení elektrickej energie medzi 
členskými štátmi s cieľom v plnej miere využiť rozsiahle investície, najmä do 
obnoviteľných zdrojov energie, v množstve krajín;

Opatrenia v rámci priemyselnej politiky

27. žiada, aby systém obchodovania s emisnými kvótami v EÚ zaistil dlhodobú bezpečnosť 
investícií a zároveň ustanovil mechanizmy pružného prispôsobenia v prípade 
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hospodárskych poklesov (napr. aby sa zabránilo nadmernému udeľovaniu kvót);

28. domnieva sa, že integrované sektorové prístupy by v rámci európskeho systému 
obchodovania s emisnými kvótami zvýšili celkovú efektivitu hospodárstva vo všetkých 
zúčastnených štátoch; zdôrazňuje, že by stálo za to zvážiť prínos rozšírenia sektorových 
prístupov na ďalšie odvetvia a štáty;

29. uznáva na rastúcu pozornosť venovanú technológiám zachytávania a ukladania CO2 ako 
prechodnej fáze na ceste k dlhodobým dodávkam energie bez využitia fosílnych palív, pri 
znižovaní emisií CO2, a to nielen v odvetví energetiky, zároveň však poznamenáva, že 
v záujme ekonomickej životaschopnosti si investície do technológií zachytávania 
a ukladania CO2 budú vyžadovať oveľa vyššiu cenu emisných kvót ako v súčasnosti; 
zdôrazňuje, že na uskutočnenie súhrnného hodnotenia možných projektov zachytávania 
a ukladania CO2 je nevyhnutne potrebné ich prijatie v spoločnosti; poukazuje na 
skutočnosť, že podľa plánu Medzinárodnej agentúry pre energiu pre zachytávanie 
a ukladanie oxidu uhličitého bude v roku 2030 polovica projektov zachytávania 
a ukladania CO2 prebiehať v odvetví priemyselnej výroby; poukazuje na to, že 
nevyhnutným predpokladom začatia stavieb plynových elektrární musí byť dodržanie 
kritérií, ktoré musia splniť nové uhoľné elektrárne podľa ustanovení o zachytávaní 
a skladovaní uhlíka obsiahnutých v balíku týkajúcom sa klimatických zmien a energie; 
poukazuje na skutočnosť, že realizácia týchto technológií by nemala znížiť 
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu; 

30. vyzýva Európsku komisiu, aby bezodkladne navrhla, ako by Európska únia mohla čo 
najlepšie doplniť svoje opatrenia na zmiernenie zmeny klímy o úsilie zamerané na 
znižovanie emisií iných plynov ako je CO2, napríklad fluórovaných uhľovodíkov (HFC), 
ktoré vo svete patria k najprudšie rastúcim látkam znečisťujúcim klímu, a plynu HFC23; 
vyzýva Komisiu, aby podporila iniciatívu na začlenenie výroby plynov HFC do 
Montrealského protokolu a uzatvorila dvojstranné dohody s tretími krajinami o zmiernení 
účinkov HFC23 s cieľom úsporne znižovať objem iných plynov ako CO2 a zmierniť 
účinky HFC23, a to verejnými cenovými nariadeniami nižších hodnôt, ako sú súčasné 
ceny za emisie oxidu uhličitého;

31. poukazuje na prínos jadrovej energetiky ku znižovaniu emisií CO2, keďže zatvorenie 
funkčných jadrových elektrární v EÚ by malo za následok zvýšenie objemu emisií 
o 50 %; 

32. poznamenáva, že pokiaľ ide o budúcnosť čierneho a hnedého uhlia, technológia 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého by sa nemala považovať za jedinú možnosť 
zachovania používania uhlia v hospodárstve EÚ a že je potrebné vyvíjať a uplatňovať 
ďalšie uhoľné technológie s nízkymi emisiami;

Výskumné a inovatívne opatrenia

33. zdôrazňuje, že vývoj a používanie pokrokových technológií je kľúčovým prvkom v boji 
proti zmene klímy a zároveň argumentom na presvedčenie partnerov EÚ na celom svete, 
že zníženie emisií je uskutočniteľné bez toho, aby došlo k strate konkurencieschopnosti 
a úbytku pracovných miest; považuje za zásadné, aby Európa šla príkladom tým, že 
v rámcovom programe v oblasti výskumu a inovácií, ktorý by sa mal dôkladne 
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prispôsobiť strategickým energetickým technológiám uvedeným v Európskom 
strategickom pláne pre energetické technológie, výrazne zvýši výdavky určené na 
výskum v oblasti priemyselných technológií, ktoré sú šetrné voči prostrediu a na 
energeticky efektívne; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európa zaujala vedúcu úlohu vo 
výskume klímy a energeticky efektívnych technológií a aby nadviazala úzku vedeckú 
spoluprácu v uvedenej oblasti s medzinárodnými partnermi, predovšetkým so štátmi 
zoskupenia BRIC a so Spojenými štátmi;

34. poukazuje na potenciál poľnohospodárstva významne prispieť k riešeniu zmeny klímy, 
predovšetkým na možnosť využívať poľnohospodárske zvyšky pri výrobe udržateľnej 
energie, čím by sa vytvoril dodatočný zdroj príjmov pre poľnohospodárov; je 
presvedčený, že budúca spoločná poľnohospodárska politika by mala byť nástrojom, 
ktorý pomôže členským štátom dosiahnuť environmentálne a klimatické ciele, a že by 
mala pomôcť poľnohospodárom využiť výhody, ktoré prináša environmentálne trvalo 
udržateľný rast; je presvedčený, že ekologická zložka SPP musí byť súčasťou priamych 
platobných opatrení v prvom pilieri, aby sa predišlo zložitým administratívnym 
postupom, zabezpečili sa podnety v oblasti environmentálnych záväzkov 
poľnohospodárov a zaistilo sa jednotné vykonávanie vo všetkých členských štátoch;

35. prikladá mimoriadny význam koordinácii medzi európskymi systémami patentovej 
ochrany v oblasti energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie s cieľom 
podporiť dostupnosť cenného duševného vlastníctva, ktoré zostáva nevyužité; zdôrazňuje 
potrebu aktivovať naplánované európske patenty ako priority v oblasti energetických 
úspor a obnoviteľných zdrojov energie;

36. zdôrazňuje potrebu znížiť emisie CO2 v odvetví dopravy prostredníctvom vybudovania 
štandardizovanej európskej infraštruktúry pre elektrické vozidlá a poskytnutím ďalších 
podnetov pre udržateľnú druhú generáciu biopalív ako alternatívy k fosílnym palivám;

37. domnieva sa, že súčasťou medzinárodného rámca opatrení na ochranu klímy po roku 
2012 môžu byť taktiež sektorové prístupy v kombinácii s maximálnymi hodnotami pre 
celú oblasť hospodárstva v priemyselne rozvinutých krajinách, ktoré pomáhajú pri 
prechode k nízkouhlíkovému hospodárstvu a otvárajú cestu k celosvetovému trhu 
s emisiami oxidu uhličitého;

38. víta zámer Európskej komisie orientovať politiky v oblasti klímy dlhodobým smerom 
a podporuje myšlienku prechodných cieľov, napríklad do roku 2030; je presvedčený, že 
realistické strednodobé a dlhodobé ciele poskytujú zreteľnejšie podnety pre investorov, 
aby sa podieľali na udržateľných investíciách, a že stanovenie vyšších cieľov 
v aktuálnom rámci do roku 2020 by sa z hľadiska investorov mohlo javiť ako príliš 
ambiciózne;

Vedľajšie prínosy a vplyv

39. poznamenáva, že podľa hodnotenia Komisie by stanovenie vyššieho cieľa zníženia emisií 
viedlo k poklesu dovozu ropy a plynu vo výške až 40 miliárd EUR do roku 2020 pri 
predpokladanej cene 88 USD za barel ropy v roku 2020; víta skutočnosť, že závislosť EÚ 
od dovozu energie by sa tak mohla znížiť až o 56 %;
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40. uznáva, že sprísnenie cieľa zníženia emisií v rámci systému obchodovania s emisiami by 
síce poslúžilo ako podnet rozvoja nízkouhlíkových technológií, zároveň by však viedlo 
k ďalšiemu zvýšeniu cien za elektrickú energiu a v prípade, že by ho nedopĺňali 
ambiciózne opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti, aj k zvýšeniu nákladov na 
elektrickú energiu, čo by spôsobilo veľké problémy priemyslu EÚ a spotrebiteľom; 
domnieva sa, že nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že verejnosť najviac zaujímajú 
stabilné a bezpečné ceny energie; poukazuje na to, že smernica o ETS umožňuje 
členským štátom vykompenzovať vyššie ceny za elektrickú energiu v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach poskytnutím štátnej pomoci;

41. poukazuje na možné zvýšenie európskej konkurencieschopnosti na základe inovácií 
a vyšších investícií, čo by mohlo byť dôsledkom transformácie na udržateľné 
hospodárstvo; zdôrazňuje skutočnosť, že väčšie úsilie EÚ o zmiernenie zmeny klímy by 
postavilo medzinárodných konkurentov EÚ v mnohých odvetviach do cenovej výhody a 
zároveň by viedlo k vytvoreniu konkurenčných limitov pre podniky EÚ, pokiaľ ide o 
technológie v oblasti klímy; nazdáva sa, že pre konkurentov EÚ v predmetných 
odvetviach by podpísanie medzinárodnej dohody znamenalo vzdať sa týchto cenových 
výhod, kým konkurenčné limity EÚ by pravdepodobne zostali nezmenené;

42. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o inovácie šetrné voči klíme, v Európe je potrebné udržať si 
pevnú pozíciu na rýchlo rastúcom svetovom trhu s nízkouhlíkovými technológiami a že to 
EÚ umožní lepšie konkurovať väčším trhovým subjektom; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť presadenie inovačných výstupov na trhu a ich skomercionalizovanie v Európe; 
zastáva preto názor, že by mali byť k dispozícii vhodné finančné nástroje, ktoré by 
podporili zavedenie úspešných technológií na trh EÚ; varuje pred rizikom súvisiacim s 
„únikom“ ekologických pracovných miest, keďže odkladanie vytvorenia inkluzívneho 
a trvalo udržateľného európskeho hospodárstva by mohlo odviesť investície a pracovné 
miesta v ekologických odvetviach do iných regiónov;

43. poznamenáva, že napriek dočasnému poklesu spotreby energie v roku 2009 sa 
v budúcnosti z dôvodu zotavovania hospodárstiev členských štátov spotrebuje viac 
energie, takže závislosť od dovozu energie bude ďalej rásť;

44. vyjadruje znepokojenie nad tým, že už dochádza k presunu inovácií udržateľných 
technológií z Európy do iných častí sveta, čo by mohlo Európu zmeniť na čistého dovozcu 
týchto technológií a súvisiacich konečných produktov; poznamenáva, že podľa nedávnych 
prieskumov z celkového počtu 50 podnikov, ktoré boli identifikované ako lídri v oblasti 
čistých technológií, sa 24 nachádza v Ázii, 22 v Spojených štátoch, 3 v Európe a jeden 
v Kanade; zdôrazňuje, že podľa barometra spoločnosti Ernst&Young na rok 2010, sú z 
hľadiska rozvoja obnoviteľných zdrojov energie najžiadanejšími regiónmi na svete Čína 
a USA;

45. konštatuje, že Európa by teraz mala viac investovať do energetickej efektívnosti, čo 
posilní miestne hospodárstva a podporí pracovné miesta, ktoré nemožno presunúť do 
tretích krajín s nižšími výrobnými nákladmi;

46. uvedomuje si dôsledky vzniku pracovných miest a konkurencieschopnosti súvisiace 
s prechodom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, keďže EÚ sa stáva svetovým lídrom 
v oblasti technológií obnoviteľných zdrojov energie a energeticky efektívnych výrobkov 



AD\866647SK.doc 11/14 PE458.835v02-00

SK

a služieb;

Posúdenie rizika úniku uhlíka

47. zdôrazňuje, že európska politika zmierňovania zmeny klímy účinne podporuje 
ekologickejšie zloženie systému výroby, poukazuje však na to, že ak sa bude vykonávať 
jednostranne, jej účinky na životné prostredie sa môžu oslabiť z dôvodu úniku uhlíka1;

48. poukazuje na to, že podľa navrhovaných ustanovení týkajúcich sa referenčných hodnôt 
budú musieť aj tak časť emisných certifikátov odkúpiť priemyselné zariadenia, ktoré tieto 
hodnoty nedosiahnu, čím podnikom EÚ v celosvetovej hospodárskej súťaži vzniknú 
náklady, ktorým ich svetoví konkurenti nemusia čeliť; konštatuje, že z dôvodu flexibilnej 
štruktúry systému obchodovania s emisiami budú spoločnosti môcť preniesť nevyužité 
kvóty z druhej do tretej fázy;

49. je presvedčený, že stanovenie referenčných hodnôt v rámci systému obchodovania 
s emisiami by malo taktiež zohľadniť, aké zdroje energie sú dostupné v jednotlivých 
členských štátoch, a povoliť úpravy, keďže energetický mix a zdrojové možnosti sa 
menia;

50. vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že v odhadoch Komisie týkajúcich sa úniku 
uhlíka neboli dostatočne odrazené dodatočné vplyvy na ceny za elektrickú energiu; 
zdôrazňuje, že 40 % elektrickej energie v EÚ využíva priemysel, ktorý je vždy vážne 
ovplyvnený každým nárastom cien emisií CO2 v dôsledku premietania nákladov odvetvia 
elektrickej energie do nákladov; poukazuje však na to, že členské štáty môžu v rámci 
systémov pomoci využiť na obmedzenie týchto vplyvov výnosy z obchodovania;

51. zdôrazňuje, že pre priemyselné odvetvia, ktoré sú citlivé na únik uhlíka, neexistuje jediné 
riešenie a že základnými kritériami pre výber vhodného nástroja (bezplatné prideľovanie 
kvót, štátna pomoc alebo opatrenia týkajúce sa úpravy dane na hraniciach) sú povaha 
daného výrobku alebo štruktúra trhu;

52. poznamenáva, že predpovede cien emisií oxidu uhličitého pre trh s emisiami CO2 na rok 
2020, ktoré použila Komisia vo svojom oznámení z mája 2010 na základe predpokladu, 
že dôjde k zníženiu emisií v domácnostiach vo výške 30 %, podstatne kolíšu, preto 
vyzýva Komisiu, aby predložila nový odhad posúdenia rizika úniku uhlíka, ktorý 
zohľadňuje takýto vývoj;

Ďalšie príležitosti a výzvy

53. nazdáva sa, že prípadné zmeny nákladov na pracovnú silu a energiu vyplývajúce z politík 
EÚ v oblasti zmeny klímy, by nemali viesť k sociálnemu dumpingu alebo k úniku uhlíka 
a vyzýva Komisiu, aby toto riziko preskúmala; z uvedeného dôvodu vyzýva aj iné 
rozvinuté alebo rozvojové krajiny, aby sa zaviazali k vyvinutie primeraného alebo 
porovnateľného úsilia;

54. vyzýva Európsku komisiu, aby na jednej strane podporila opatrenia na splnenie 

                                               
1 Závery štúdie Euro-stredomorského strediska pre zmenu klímy z 3. marca 2011 o makroekonomickom vplyve 
politík EÚ na zmierňovanie zmeny klímy v prípade prekročenia 20 % cieľa.
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požiadaviek trhu práce vyplývajúce z prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a na 
druhej strane reštrukturalizačné opatrenia týkajúce sa zamestnancov, ktorí budú dostupní 
v nových odvetviach;

55. zastáva názor, že kohézne fondy sa musia efektívnejšie využívať na podporu 
obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a nízkouhlíkových 
energetických technológií;

56. zdôrazňuje, že nárast cien za emisie CO2povedie k ďalšiemu zvýšeniu nákladov na 
elektrickú energiu; uvádza, že každý nárast cien za emisie CO2 o 1 EUR má za následok 
ďalšie náklady pre spoločnosť vo výške vyše 2 miliárd EUR v podobe poplatkov za 
elektrickú energiu, pričom 40 % pripadá na priemysel; žiada Komisiu, aby v súvislosti 
s návrhmi vhodných riešení, ktoré nenarušia hospodársku súťaž, uskutočnila konzultácie 
so všetkými zúčastnenými stranami;

57. zdôrazňuje, že podľa výhľadu Medzinárodnej agentúry pre energetiku Vyhliadky 
svetovej energetiky na rok 2010 možno cieľ 2 °C dosiahnuť len vtedy, keď sa presne 
splnia súčasné záväzky na obdobie do roku 2020 a potom sa prijmú dôraznejšie 
opatrenia; preto vyzýva Komisiu a (Európsku) radu, aby presadzovali rýchlejšie 
medzinárodne koordinované odstránenie dotácií fosílnych palív, na ktorom sa dohodli 
krajiny skupiny G20, a aby predložili súvisiace návrhy na úrovni EÚ;

58. v tejto súvislosti pripomína oznámenie Komisie o stratégii EÚ 2020, ktoré požaduje 
presunutie daňového zaťaženia z práce na energiu; víta oznámenie vo výročnom prehľade 
o raste týkajúce sa návrhu prispôsobiť európsky rámec pre zdanenie energie 
energetickým a klimatickým cieľom EÚ;

59. vyjadruje znepokojenie nad tým, že predovšetkým dovoz z krajín s voľnejšími 
obmedzeniami CO2 prispel k 47 % nárastu emisií CO2 spojených so spotrebou v EÚ v 
rokoch 1990 – 2006; poznamenáva, že to vôbec nesúvisí so súčasnou klimatickou 
politikou EÚ, najmä nie so systémom obchodovania s emisiami; napriek tomu žiada 
Komisiu, aby posúdila, či takáto tendencia pretrváva aj po roku 2006;

60. vyzýva Komisiu, aby prijala nasledujúce praktické opatrenia:
 zhodnotila účinok politík zameraných na zníženie emisií v domácnostiach na 

zamestnanosť vrátane pracovných príležitostí a podporovala zlepšenie informovanosti 
o nízkouhlíkových technológiách, ako aj potreby v oblasti energetiky spojené s 
rekvalifikáciou a zvyšovaním kvalifikácie a so vzdelávaním a odbornou prípravou, 
najmä v prípade MSP;

 preskúmala, do akej miery členské štáty plnia svoj záväzok venovať aspoň 50 % 
príjmov z obchodovania s kvótami na opatrenia na zmiernenie účinkov zmeny klímy a 
prispôsobenie sa tejto zmene, a v prípade potreby navrhla opatrenia;

 zanalyzovala vplyv sprísnenia cieľov EÚ týkajúcich sa zníženia emisií na úrovni 
členských štátov, ako sa uvádza v záveroch Rady pre životné prostredie zo 14. marca 
2011;

 zabezpečila riadne financovanie Európskeho strategického plánu pre energetické 
technológie;
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 presadzovala efektívne využitie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
v členských štátoch, najmä na opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť, 
a súčasne plne zohľadnila zásadu, že takéto investície musia mať regionálny charakter 
a znížiť hospodárske a sociálne rozdiely v rámci EÚ;

 zaviedla inovatívne mechanizmy financovania (ako napr. revolvingové systémy);
 vyčlenila dodatočné finančné prostriedky pre slabšie a znevýhodnené regióny na 

pokrytie opatrení v odvetviach, v ktorých sa neuplatňuje systém obchodovania 
s emisiami (stavebníctvo, doprava, poľnohospodárstvo);

 presadzovala ako prioritné oblasti v 8. rámcovom programe výskum klímy a energií 
vrátane energetickej efektívnosti a výskum príčin zmeny klímy a prispôsobenia sa 
tejto zmene; 

 zanalyzovala, aký vplyv by jednostranný krok zo strany EÚ smerom k zníženiu emisií 
skleníkových plynov o viac než 20 % mohol mať na ochotu iných krajín pristúpiť 
k medzinárodnej dohode;

 preskúmala potenciálny vplyv z hľadiska úniku ekologických pracovných miest, 
znížených investícií a konkurencieschopnosti v ekologických odvetviach.
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