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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:

Súčasná analýza 20 % cieľa

1. zdôrazňuje, že hospodárska kríza viedla k obrovskému zníženiu kapacity priemyselnej 
produkcie, k spomaleniu hospodárskeho rastu a k strate pracovných miest; poukazuje na 
skutočnosť, že akékoľvek straty HDP je potrebné ako také považovať za náklady, ktoré 
ohrozujú investičný potenciál priemyslu; varuje pred všeobecným záverom, že 
hospodárska kríza viedla k poklesu nákladov na znižovanie emisií;

2. 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;

3. súhlasí s domnienkami Komisie a Medzinárodnej agentúry pre energiu, že odklad 
investícií do energetických nízkouhlíkových technológií by malo v neskoršej fáze za 
následok vyššie náklady; nazdáva sa, že ak má EÚ splniť dlhodobý cieľ na rok 2050, 
ktorý Rada 4. februára 2011 opätovne potvrdila, EÚ by mala po splnení svojho cieľa 
znížiť emisie o 20 % zintenzívniť svoje úsilie; preto víta zámer Komisie navrhnúť hlavné 
smery, ktoré umožnia dosiahnutie dlhodobých cieľov nákladovo najefektívnejším 
spôsobom;

4. je hlboko znepokojený tým, že EÚ neplní ciele zníženia spotreby energie o 20 % podľa 
pôvodných očakávaní na rok 2020 z dôvodu nedostatočného odhodlania a ambícií zo 
strany členských štátov;

5. víta skutočnosť, že EÚ je na dobrej ceste v plnení svojich cieľov na rok 2020 v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

6. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú zohrávajú inteligentné rozvodové siete a inteligentné 
merače pri začleňovaní elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov; víta prácu, ktorú 
odviedla osobitná skupina v oblasti inteligentných meračov, a žiada Komisiu, aby čím 
skôr predložila sériu odporúčaní;

7. konštatuje, že urýchlenie postupov schvaľovania projektov nových infraštruktúr je 
základným predpokladom, ak sa európske ciele v oblasti energetiky a zmeny klímy majú 
plniť podľa plánu;

8. poukazuje na to, že na plnení cieľa výdavkov vynaložených na výskum vo výške 3 %  
HDP sa bude podieľať súkromný (2 % ) i verejný sektor (1 %); poznamenáva, že pri 
plnení 3 % cieľa pretrvávajú konkrétne problémy, najmä v oblasti súkromných výdavkov 
na výskum; poukazuje na to, že nedostatok odhodlania v oblasti financovania výskumu 
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brzdí rozvoj technológií, ktoré sú šetrné voči prostrediu;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dotovaním cien energií a neuplatňovaním obmedzení 
alebo kvót na emisie CO2 niektoré krajiny získavajú komparatívnu výhodu; zdôrazňuje, 
že keďže emisie CO2 týchto krajín nie sú obmedzené, a teda sú lacnejšie, budú tieto 
krajiny menej ochotné pripojiť sa k mnohostrannej dohode o zmene klímy;

Možnosti a nástroje na prekonanie cieľa 20 % zníženia emisií

10. vyzýva na uplatňovanie všeobecnej zásady, že by sa mali ako prvé prijať nákladovo 
najefektívnejšie opatrenia na zníženie emisií;

11. žiada, aby sa ako jedna z priorít v budúcich opatreniach politiky v oblasti klímy stanovila 
energetická efektívnosť; uznáva, že keby EÚ splnila cieľ 20 % energetickej efektívnosti  
do roku 2020, umožnilo by sa jej to dosiahnuť jej záväzok na rok 2020 v oblasti 
znižovania emisií vo výške 20 % a viac; nazdáva sa, že podľa hodnotení vplyvu, ktoré 
vypracovala Komisia, by bola táto úroveň zníženia nákladovo efektívnym smerom na 
dosiahnutie dlhodobého cieľa zníženia o 80 – 95 %; 

12. vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné kroky, ktorými zabezpečí, že členské štáty plne 
implementujú svoje záväzky v oblasti úspor energie,  či už zavedením požiadavky, že 
Komisia musí schvaľovať akčné plány v oblasti energetickej efektívnosti, alebo 
prostredníctvom ďalších opatrení;

13. zdôrazňuje, že v mnohých oblastiach úspory energie a energetická efektívnosť poskytujú 
nákladovo najefektívnejší potenciál na ďalšie znižovanie; upozorňuje na nevyužitý 
potenciál v oblastiach energetickej hospodárnosti budov, najmä existujúcich budov, 
odvetvia dopravy, verejného obstarávania a výroby, spracovania a prenosu energie, 
vrátane diaľkového vykurovania; opakuje, že v týchto oblastiach je nevyhnutné prijať 
konkrétne opatrenia, a upozorňuje na príslušné návrhy zahrnuté v Bendtsenovej správe; 
naliehavo žiada, aby sa najprv implementovali opatrenia na úsporu energie, a to 
predovšetkým na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

14. poznamenáva, že Komisia identifikovala potrebu investovať 1 bilión EUR do 
modernizácie energetických infraštruktúr EÚ 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, ako 
aj podstatného zníženia intenzity emisií CO2 v európskom energetickom systéme;

15. žiada, aby sa európsky systém obchodovania s emisiami uplatňoval pružnejšie, aby sa 
lepšie zohľadnil súčasný vývoj hospodárstva a výsledky produkcie a aby sa systém 
nezakladal len na historických údajoch; je presvedčený, že pravidlami udeľovania kvót 
by sa mala zabezpečiť dlhodobá bezpečnosť investícií, ako aj ustanoviť mechanizmy 
pružného prispôsobenia v prípade hospodárskych poklesov (napr. aby sa zabránilo 
nadmernému udeľovaniu kvót);

16. upozorňuje na rastúci význam technológií zachytávania a ukladania CO2 pri znižovaní 
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emisií CO2 , a to nielen v odvetví energetiky; uvádza, že podľa harmonogramu 
Medzinárodnej agentúry pre energiu pre zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého bude 
v roku 2030 polovica projektov zachytávania a ukladania CO2 prebiehať v odvetví 
priemyselnej výroby1;

17. 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 výrazne zvýši výdavky určené na výskum 
v oblasti technológií, ktoré sú šetrné voči prostrediu, a na energeticky efektívne 
priemyselné technológie;

Vedľajšie prínosy a vplyv

18. poznamenáva, že podľa hodnotenia Komisie by stanovenie vyššieho cieľa zníženia emisií 
by 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; poznamenáva, že závislosť EÚ 
od dovozu energie by sa tak mohla znížiť až o 56 %;

19. poznamenáva, že sprísnenie cieľa zníženia emisií v rámci systému obchodovania s 
emisiami by viedlo k ďalšiemu zvýšeniu cien za elektrickú energiu, čo by spôsobilo 
veľké problémy priemyslu EÚ a spotrebiteľom;

20. poznamenáva, že pokiaľ ide o medzinárodnú konkurencieschopnosť väčšie úsilie EÚ o 
zmiernenie zmeny klímy by postavilo medzinárodných konkurentov EÚ 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 by podpísanie 
medzinárodnej dohody znamenalo vzdať sa cenových výhod, kým konkurenčné limity 
EÚ by pravdepodobne zostali nezmenené; preto žiada Komisiu, aby preskúmala, či by 
jednotný krok zo strany EÚ smerom k zníženiu emisií skleníkových plynov o viac než 20 
%  mohol slúžiť ako povzbudenie pre iné krajiny, aby pristúpili k medzinárodnej dohode;

21. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o inovácie šetrné voči prostrediu, v Európe je potrebné udržať 
si pevnú pozíciu na rýchlo rastúcom svetovom trhu s nízkouhlíkovými technológiami;

22. vyjadruje znepokojenie nad tým, že už dochádza k presunu inovácií udržateľných 
technológií z Európy do iných častí sveta; 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;

Posúdenie rizika úniku uhlíka

23. uvádza, že v súlade s ustanoveniami systému obchodovania s emisiami by priemysel 
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musel do roku 2020 znížiť svoje emisie CO2 o 168 miliónov ton; poukazuje na to, že 
podľa navrhovaných ustanovení týkajúcich sa hraničný hodnôt bude musieť aj tak značnú 
časť emisných certifikátov odkúpiť priemysel, čím podnikom EÚ vzniknú náklady, 
ktorým ich svetoví konkurenti nemusia čeliť;

24. 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;

25. poznamenáva, že predpovede pre trh s emisiami CO2 na rok 2020 podstatne kolíšu, od  55 
EUR/t CO2 podľa výpočtov Komisie až po 67 EUR/t CO2 na základe predpokladu, že 
dôjde k zníženiu emisií v domácnostiach vo výške 30 %; preto považuje predpovede, 
ktoré predložila Komisia ako súčasť posúdenia rizika úniku uhlíka, za relatívne 
optimistické a nespoľahlivé;

Ďalšie príležitosti a výzvy

26. nazdáva sa, že by sa mali prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že zvýšenie nákladov na 
pracovnú silu a energiu vyplývajúce z politík EÚ v oblasti zmeny klímy, nepovedú k 
sociálnemu dumpingu alebo k úniku uhlíka; preto argumentuje tým, že k primeranému 
alebo porovnateľnému úsiliu by sa mali zaviazať aj iné rozvinuté alebo rozvojové 
krajiny;

27. zdôrazňuje, že nárast cien za emisie CO2 povedie 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; naliehavo žiada Komisiu, aby 
urýchlene navrhla pokyny pre kompenzácie nákladov na elektrickú energiu;

28. vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že predovšetkým dovoz z krajín s voľnejšími 
obmedzeniami CO2 mal za následok 47 % nárast emisií CO2 spojených so spotrebou v 
EÚ v rokoch 1990 – 2006; žiada Komisiu, aby preskúmala, či táto tendencia pokračovala 
aj po zavedení systému obchodovania s emisiami a či by mohla vzrásť v tretej 
implementačnej fáze (20/30 %); nazdáva sa, že opatrenia na zvrátenie tendencie vzniku 
emisií CO2 pri spotrebe by  mohli za predpokladu, že budú spravodlivé a v súlade s 
pravidlami WTO, pomôcť presvedčiť obchodných partnerov EÚ, aby pristúpili k 
medzinárodnej dohode;

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

zamestnanosť vrátane pracovných príležitostí, na potreby spojené s rekvalifikáciou a 
zvyšovaním kvalifikácie a s požiadavkami na vzdelanie a odbornú prípravu;

 preskúmala, do akej miery členské štáty plnia svoj záväzok venovať aspoň 50 % 
príjmov z obchodovania s kvótami na zmiernenie účinkov zmeny klímy a 
prispôsobenie sa, a v prípade potreby navrhla opatrenia;
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 zabezpečila riadne financovanie Európskeho strategického plánu pre energetické 
technológie; 

 presadzovala efektívne využitie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v 
členských štátoch, najmä na opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť;

 zaviedla inovatívne mechanizmy financovania (ako napr. revolvingové systémy);
 vyčlenila dodatočné finančné prostriedky pre členské štáty strednej a východnej 

Európy pre opatrenia v odvetviach, v ktorých sa neuplatňuje systém obchodovania s 
emisiami (stavebníctvo, doprava, poľnohospodárstvo);

 presadzovala zmenu klímy a energetiku ako prioritné oblasti v 8. rámcovom programe 
v oblasti výskumu.


