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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 
prejavuje nerovnomerne; keďže tak v rozvojových, ako aj v menej rozvinutých 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, 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 
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 takisto zahrnúť do budúcich intervenčných krokov prijímaných na úrovni 
EÚ v oblasti nových energetických modelov,

C. keďže zmena klímy nevyhnutne ovplyvní dodávky energie aj dopyt po nej; 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 energie, a tým môžu priamo ovplyvniť výrobu energie, jej prenos 
a distribúciu konečným užívateľom,

D. keďže diverzifikácia zdrojov energie a jej dodávateľov je dôležitým nástrojom 
pre zabezpečenie rovnocenného prístupu k energii a jej dostatočnej dodávky a je v súlade 
s cieľom EÚ podporovať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a znižovať emisie 
CO2,

E. 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,

1. uznáva, že extrémne klimatické javy si spolu s očakávaným zvýšením hladiny morí 
a výraznejšími výkyvmi zrážkovej činnosti vyžadujú prijatie opatrení na prispôsobenie 
sa, a to aj v podmienkach existujúcej infraštruktúry, čo síce povedie k nárastu nákladov, 
tie však budú únosné, pretože sú v strednodobom až dlhodobom horizonte nižšie, ako by 
boli náklady, ktoré by sa museli vynaložiť v dôsledku nečinnosti; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby informácie o týchto nákladoch a ich prerozdelení poskytli 
v osobitných národných akčných plánoch;

2. 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 
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zmenenou a doplnenou smernicou 97/11/ES, a so smernicou 2001/42/ES o posudzovaní 
vplyvu na životné prostredie a strategickom environmentálnom posudzovaní;

3. 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 energetickej účinnosti a v súlade 
s harmonogramom stanoveným v smernici 2009/208/ES zabezpečiť zdroje obnoviteľnej 
energie, vyzýva členské štáty, aby do 30. júna 2010 predložili svoje národné akčné plány 
podľa modelov a parametrov stanovených EÚ;

4. poukazuje na to, že EÚ a členské štáty by mali spresniť výšku svojho finančného 
príspevku na technologickú spoluprácu s partnermi, aby sa najmä v súvislosti 
s pripravovanými národnými akčnými plánmi energetickej účinnosti a národnými 
akčnými plánmi pre obnoviteľnú energiu zvýšili súkromné aj verejné investície, a víta 
oznámenie Komisie, v ktorom sa zaviazala významne zvýšiť objem prostriedkov 
na výskum v oblasti energie s cieľom vybudovať ekonomiku založenú na využívaní 
udržateľnej energie;

5. 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 opatrenia 
na prispôsobenie sa v hospodárstve 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 využitie príjmov zo systému na obchodovanie s emisiami (ETS), ale že sú 
potrebné dodatočné inovačné prostriedky zo súkromných aj verejných zdrojov;

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

7. 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 krajiny v záujme podpory ich boja proti zmene klímy, ktorý sa dotýka 
najzraniteľnejších regiónov týchto krajín;

8. zdôrazňuje, že sa musí zvýšiť objem nevyhnutných finančných prostriedkov na výskum 
a vývoj v oblasti zmeny klímy a že v spolupráci s členskými štátmi sa zároveň musí 
realizovať iniciatíva Komisie zameraná na zavedenie integrovaného a spoločného 
celosvetového systému environmentálnych informácií, 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; 

9. v tejto súvislosti zdôrazňuje veľký význam iniciatív prijímaných na miestnej úrovni 
zameraných na dosiahnutie aktívnej účasti na boji proti zmene klímy a poukazuje 
na dôležitú úlohu výmeny informácií o osvedčených postupoch a náležitých informačných 
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kampaní v súčinnosti s rozsiahlejšími kampaňami vnútroštátnych orgánov jednotlivých 
členských štátov a EÚ.


