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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:

1. víta oznámenie Komisie s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 2050; zdôrazňuje, že treba brať do úvahy prebiehajúcu finančnú 
krízu;

2. pripomína, že jednostranné opatrenia nie sú na zníženie emisií postačujúce a že je nutné 
do veľkej miery zapojiť aj štáty mimo EÚ;

3. žiada, aby sa v záujme dosiahnutia cieľov plánu zlepšil jeho súlad s programami a 
politikami Spoločenstva;

4. dúfa, že budú stanovené záväzné sektorové ciele a realistický kalendár, ktoré prispejú k 
vytvoreniu ovzdušia dôvery a motivácie pre súkromných investorov;

5. domnieva sa, že dosiahnutie cieľov do roku 2050 by mohlo EÚ priniesť bezpečnosť 
dodávok energie a intenzívnejší rast zamestnanosti;

6. upozorňuje, že 20 % cieľ energetickej účinnosti sa do roku 2020 sotva dosiahne; požaduje 
zvýšiť objem zdrojov najmä s cieľom zlepšiť v súlade so smernicou o energetickej 
efektívnosti energetickú efektívnosť budov;

7. vyzdvihuje význam vedy a výskumu pre rozvoj nízkouhlíkových technológií a žiada, aby 
sa v rámci iniciatívy Horizont 2020 minimálne zdvojnásobili finančné zdroje na 
energetický výskum;

8. vyzdvihuje dôležitú úlohu obnoviteľných zdrojov energie vrátane inovatívnych zdrojov a 
naliehavosť prijať účinnejšie riešenia na ich uskladnenie a zvýšenie ich výnosnosti;

9. vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom investičného plánu založeného na balíku 
energetickej infraštruktúry EÚ investovali viac finančných zdrojov do energetickej 
infraštruktúry, najmä do sietí a inteligentných meracích zariadení, a tiež do regionálnych 
prepojení;

10. žiada, aby sa zaručilo uplatňovanie článku 10 ods. 3 smernice 2003/87/ES o obchodovaní 
s emisnými kvótami skleníkových plynov a predovšetkým investície do vedy a výskumu, 
a žiada zaslať správu Európskemu parlamentu.


