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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o súhrnnom dokumente Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 
2011 – 2020
(2010/2108(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na súhrnný dokument Komisie s názvom Na ceste k novej energetickej 
stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 uverejnený 7. mája 2010,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskej rade a Európskemu parlamentu z 
10. januára 2007 s názvom Energetická politika pre Európu (KOM(2007)0001), po 
ktorom nasledovalo oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 13. novembra 2008 s názvom 
Druhý strategický prieskum energetickej politiky: akčný plán EÚ pre energetickú 
bezpečnosť a solidárnosť spolu so sprievodnými dokumentmi (KOM(2008)0731),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2009 o druhom strategickom preskúmaní 
energetickej politiky1,

– so zreteľom na tretí energetický balík pozostávajúci z nariadenia (ES) č. 713/2009 z 13. 
júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky, nariadenia (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do 
sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1228/2003, nariadenia (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do 
prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005, 
smernice 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 
elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES, ako aj smernice 2009/73/ES z 
13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa 
zrušuje smernica 2003/55/ES2,

– so zreteľom na balík opatrení EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy pozostávajúci z 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009 , ktorým sa 
stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť 
integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových 
vozidiel, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o 
podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a 
následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30, smernice Európskeho parlamentu a 
Rady z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a 
rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 , ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty 
a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií 
skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o 
kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0038.
2 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
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smernica 93/12/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 
2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 
85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 
2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006, ako aj rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z  23. apríla 2009 o úsilí členských štátov 
znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa 
zníženia emisií skleníkových plynov do roku 20201,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2007 o smerovaní k spoločnej európskej 
zahraničnej politike v oblasti energie2,

– so zreteľom na Zmluvu o Energetickej charte zo 17. decembra 1994, ktorou sa ustanovuje 
právny rámec pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti energie, a na jej Protokol o tranzite,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 z 13. júla 
2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením 
finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (Európsky energetický 
program pre obnovu)3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. mája 2010 o programe na podporu oživenia 
hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky 
(ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 663/2009) (KOM(2010)0283),

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 4. mája 2010 o realizácii 
transeurópskych energetických sietí v období rokov 2007 – 2009 (KOM(2010)0203),

– so zreteľom na Komisiou predložený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 
2004/67/ES (KOM(2009)0363) (Vidal-Quadrasova správa),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o Akčnom pláne pre energetickú účinnosť: Využitie 
potenciálu (KOM(2006)0545),

– so zreteľom na správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 25. júna 2010 o 
pokroku týkajúcom sa opatrení na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a 
investícií do infraštruktúry (KOM(2010)0330),

– so zreteľom na návrh záverov Rady z 21. mája 2010 s názvom K novej energetickej 
stratégii pre Európu na roky 2011 – 20204,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 
o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 219E, 28.8.2008, s. 206.
3 Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 31.
4 9744/10
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zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (smernica o energetických službách)1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 
o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu 
s energiou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/62/EHS (smernica o podpore 
kogenerácie)2,

– so zreteľom na článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre medzinárodný obchod, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2010),

A. keďže Lisabonskou zmluvou sa začalo nové obdobie pre Úniu, ktoré si vyžaduje úpravu 
našich plánov a stratégií v záujme jej plnej implementácie,

B. keďže pred Úniou stojí problém nedostatočného uplatňovania energetickej legislatívy a 
všeobecných energetických stratégií, ktorého vyriešenie si vyžaduje pevný vodcovský 
postoj zo strany Komisie,

C. keďže Európa je stále viac závislá na dovoze zahraničných zdrojov energie, najmä pokiaľ 
ide o fosílne palivá,

D. keďže v oblasti energetiky sú potrebné veľké investície, predovšetkým v najbližších 
desiatich rokoch do elektrární a rozvodných sietí, čo bude mať na ešte dlhšie časové 
obdobie vplyv na energetický mix a vyžiada to novú diverzifikáciu nástrojov 
financovania,

E. keďže investície v energetike sú veľmi náročné na kapitál a treba vytvoriť stabilné 
dlhodobé regulačné prostredie, ktoré spoločnostiam umožní prijímať investičné 
rozhodnutia, ktoré sú správne z environmentálneho, ako aj ekonomického hľadiska,

F. keďže energetickú infraštruktúru treba financovať v prvom rade a najmä prostredníctvom 
energetických taríf; keďže však môže byť potrebné aj financovanie zo strany EÚ, najmä v 
tom prípade, keď samotný trh, predovšetkým v najmenej rozvinutých regiónoch, nedokáže 
takéto investície poskytnúť,

G. keďže v dôsledku ekonomického poklesu nasledujúceho po finančných krízach sa 
investície v energetickom sektore oneskorili; domnieva sa však, že kríza môže byť pre 
Európu aj príležitosťou na reformu,

H. keďže v udržateľnom a dynamickom hospodárstve by malo existovať úsilie oddeliť 
ekonomický rast od spotreby energie, predovšetkým na základe zvýšenia energetickej 
efektívnosti na jednotku výkonu,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.
2 Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50.
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Úvod: Stratégia zabezpečenia plnej implementácie Lisabonskej zmluvy

1. víta súhrnný dokument Komisie Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na 
roky 2011 – 2020, ako prvý krok ku komplexnej energetickej politike EÚ v kontexte 
stratégie 2020 EÚ;

2. domnieva sa, že cieľom každej budúcej stratégie by malo byť plnenie cieľov Lisabonskej 
zmluvy, ktorými sú jednotný energetický trh, bezpečnosť dodávok, energetická 
efektívnosť a úspory energie a tiež podpora energetických sietí a každá stratégia by mala 
viesť k znižovaniu závislosti na dovozoch energie a k zvyšovaniu jej domácej výroby;

3. zdôrazňuje, že navrhovaná stratégia by sa mala realizovať predovšetkým v duchu 
solidarity a zodpovednosti, kedy žiaden členský štát nie je opomenutý, ani izolovaný a 
všetky členské štáty prijímajú opatrenia na zaistenie bezpečnosti Únie; pripomína 
začlenenie osobitnej kapitoly o energetike do ZFEÚ (článok 194), čím sa v tejto oblasti 
vytvára pevný právny základ pre činnosť Únie na základe metódy Spoločenstva;

4. zdôrazňuje, že Únia potrebuje dlhodobú víziu energetickej politiky, ktorá by bola 
doplnená presnými a komplexnými krátkodobými akčnými plánmi plnenia týchto cieľov;

Zabezpečovanie fungovania trhu s energiou
5. zdôrazňuje, že nevyhnutnou podmienkou splnenia cieľov politiky EÚ je dobudovanie jej 

vnútorného trhu s energiou; domnieva sa, že by sa malo pritom vychádzať z jasného 
právneho rámca, v ktorom sa dôsledne presadzujú právne predpisy a Komisia, ak je to 
potrebné, odkazuje v prípade porušení väčší počet členských štátov na ESD;

6. dôrazne pripomína a podčiarkuje potrebu plnej implementácie platnej energetickej 
legislatívy EÚ a plnenia energetických cieľov EÚ; zdôrazňuje potrebu rýchlej 
implementácie predpisov tretieho energetického balíka;

7. v prípade nereagovania členských štátov vyzýva Komisiu, aby ako finálne opatrenie 
zvážila opätovné predloženie platných smerníc vo forme nariadení, čím by zabezpečila ich 
plné a priame uplatnenie na celom spoločnom trhu;

8. domnieva sa, že by sa mala posilniť úloha regulačných orgánov energetického trhu a 
spolupráca národných regulačných orgánov s Komisiou, predovšetkým pokiaľ ide o 
maloobchodný a veľkoobchodný trh; konštatuje, že v prípade, že sa právomoci Agentúry 
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a Európskej siete 
prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO) ukážu ako nedostatočné pre vytvorenie 
integrovanejších regionálnych a európskych energetických trhov, bude zrejme potrebné 
zmeniť a doplniť ich mandát;

9. berie na vedomie potrebu zvýšiť transparentnosť veľkoobchodných trhov; víta v tejto 
súvislosti oznámenie Komisie o predložení návrhu týkajúceho sa transparentnosti a 
celistvosti trhov s energiou;

10. pripomína odvetvový prieskum, ktorý Komisia vykonala v roku 2005; vyzýva k tomu, aby 
sa v roku 2012 vykonal druhý odvetvový prieskum;
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11. žiada Komisiu, aby zorganizovala výročný samit so zástupcami výborov národných 
parlamentov, ktoré sa zaoberajú energetikou, a poslancami Európskeho parlamentu o 
energetických politikách v EÚ, legislatíve a ďalších súvisiacich otázkach a zabezpečila 
tým väčšie vzájomné porozumenie;

Podpora moderných integrovaných rozvodných sietí

12. dôrazne pripomína, že každé oneskorenie budovania modernej celoeurópskej rozvodnej 
siete ohrozuje ambíciu EÚ, ktorou je dosiahnutie cieľa 20 % podielu energie z 
obnoviteľných zdrojov do roku 2020, a tiež splnenie cieľov v oblasti energetickej 
efektívnosti; víta preto skutočnosť, že ústredným zameraním energetickej stratégie je 
urýchliť budovanie modernej celoeurópskej integrovanej rozvodnej siete;

13. zdôrazňuje, že len celoeurópska energetická sieť, ktorá presahuje hranice medzi členskými 
štátmi, umožní dobudovanie vnútorného energetického trhu;

14. domnieva sa, že projekt integrácie elektrickej a plynovej rozvodnej siete EÚ vychádzajúci 
z desaťročného plánu rozvoja siete by sa mal začať realizovať a dokončiť do roku 2020; 
zdôrazňuje potrebu lepších prepojení medzi plynárenskými rozvodnými sieťami a lepších 
terminálov LNG, čím by sa mala odstrániť izolovanosť trhov niektorých členských štátov;

15. domnieva sa, že aktuálny program transeurópskych energetických sietí (TEN-E) nebol 
účinný a v dostatočnej miere neprispel k vytvoreniu prepojení medzi členskými štátmi; 
domnieva sa, že v rámci navrhovaného balíka v oblasti energetickej infraštruktúry a 
prostredníctvom nástupkyne TEN-E by sa preto:

(a) mal posúdiť problém povolení pre energetickú infraštruktúru a mala by sa odstrániť 
byrokracia;

(b) mali určiť prioritné projekty a stanoviť kritériá identifikácie kľúčových investícií 
pre rozvoj vnútorného trhu s energiou;

(c) mali poskytnúť jednoznačné kritériá a usmernenia členským štátom, pokiaľ ide o 
financovanie energetickej infraštruktúry z verejných zdrojov a zo zdrojov EÚ;

(d) malo rozšíriť poskytovanie finančnej podpory aj na realizačnú fázu projektov;

(e) mal vytvoriť cezhraničný model zdieľania nákladov, predovšetkým pokiaľ ide o 
koordinovaný rozvoj infraštruktúry a obnoviteľných zdrojov energie;

16. domnieva sa, že nová finančná perspektíva by mala odzrkadľovať politické priority EÚ, 
tak ako sú uvedené v stratégií 2020, a z tohto dôvodu bude potrebné väšiu časť rozpočtu 
prideliť energetickej politike vrátane infraštruktúry;

17. domnieva sa, že inovatívne finančné nástroje (napr. finančné nástroje s rozdelením rizika 
a úverové programy verejných bánk) by mohli byť dôležitým nástrojom podpory investícií 
do energetickej infraštruktúry a energetickej účinnosti; vyzýva preto Komisiu, aby 
tradičné úvery čoraz viac nahrádzala týmito programami; výrazne podporuje návrh na 
využitie vlastného kapitálu EÚ ako úverových záruk s cieľom podporiť súkromné 
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investície a investície v rámci verejnosúkromných partnerstiev (PPP);

18. zdôrazňuje, že niektoré členské štáty potrebujú zo strany Únie dodatočnú podporu na 
infraštruktúru, ktorú nedokážu poskytnúť samotné trhy, vrátane výmeny starých 
elektrární, prenosových sústav a distribučných sústav;

19. navrhuje vytvoriť koordinačné mechanizmy, ktorými sa zabezpečí, aby vnútroštátne 
plánovanie rozvoja rozvodných elekrických sietí zodpovedalo desaťročnému plánu 
rozvoja siete;

20. zdôrazňuje, že na základe záverov osobitnej pracovnej skupiny pre inteligentné siete by 
Komisia mala na úrovni EÚ zabezpečiť priaznivý regulačný rámec pre inteligentné siete a 
celoeurópske spoločné normy pre ich vývoj; podporuje pilotné projekty pre uvedenie 
inteligentných meračov do prevádzky;

21. žiada Komisiu, aby predložila hodnotenie vplyvu týkajúce sa budúcnosti svetového a 
európskeho trhu s plynom, vrátane vplyvu plánovaných projektov plynárenskej 
infraštruktúry (t. j. plynovodu Nabucco), nových terminálov LNG, vplyvu bridlicového 
plynu na trh USA s plynom (najmä na potrebu dovozu LNG) a možných vplyvov vývoja v 
oblasti bridlicového plynu v EÚ na budúcu bezpečnosť dodávok plynu a ceny pred 
koncom roka;

Lepšie využívanie potenciálu energetickej efektívnosti EÚ
22. energetická efektívnosť a úspornosť by mali byť kľúčovou prioritou každej budúcej 

stratégie, keďže ide o nákladovo efektívne riešenie znižovania energetickej závislosti EÚ, 
podporuje sa tým tvorba pracovných miest, prispieva sa k boju proti zmene klímy, pôsobí 
proti zvyšovaniu energetických taríf a podporuje napredovanie smerom k hospodárstvu, 
ktoré je účinné z hľadiska zdrojov;

23. víta preskúmanie Akčného plánu pre energetickú účinnosť; vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila stanovisko Európskeho parlamentu;

24. domnieva sa, že v rámci napredovania k vyššej energetickej účinnosti je potrebné sa 
zameriavať na využívanie primárnej energie, vrátane jej premeny, prenosu, distribúcie a 
dodávok, ako aj na priemyselnú a domácu spotrebu;

25. podporuje zavedenie ďalších nedaňových trhových mechanizmov na zvýšenie 
energetickej efektívnosti s cieľom stimulácie konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ;

26. vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na spoločnej metodike merania svojej energetickej 
efektívnosti a cieľov pre úspory energie a monitorovania pokroku pri ich plnení; 
zdôrazňuje, že záväzné ciele sa môžu začleniť len vtedy, ak sa odsúhlasí spoločná 
metodika;

27. podporuje viacúrovňové riadenie a decentralizovaný prístup k energetickej politike a 
energetickej efektívnosti, vrátane iniciatívy inteligentných miest;

28. žiada Komisiu, aby predložila oznámenie o tom, ako zvýšiť efektívnosť uvádzania 
obnoviteľných zdrojov energie do používania v rámci EÚ tým, že sa vynaloží úsilie 
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zamerané na vytvorenie systému spoločných stimulov pre obnoviteľné zdroje energie na 
úrovni EÚ, čo umožní uviesť do používania špecifické obnoviteľné zdroje energie v tých 
častiach EÚ, v ktorých sú najviac efektívne z hľadiska nákladov, a tým znížiť ceny 
elektriny; domnieva sa, že v strednodobom časovom horizonte by sa mohli vytvoriť 
regionálne trhové skupiny pre obnoviteľné zdroje energie;

29. vyzýva Komisiu, aby vykonala analýzu príslušných národných akčných plánov pre 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré predložili členské štáty; žiada Komisiu, aby v prípade 
potreby konala a pomohla konkrétnym členským štátom skvalitniť ich akčné plány; žiada 
Komisiu, aby využila mechanizmy spolupráce, ktoré predpokladá smernica, a pomohla 
členským štátom, ktoré to potrebujú;

Zaistenie bezpečnosti dodávok energie 
30. domnieva sa, že Komisia by mala v koordinácii s ESVČ zabezpečiť, aby Únia v otázkach 

energetiky zaujímala jednotné stanovisko;

31. domnieva sa, že všetky externé ropovody, plynovody a ďalšie energetické siete vstupujúce 
na územie Európskej únie by mali podliehať transparentným dohodám a mali by sa na ne 
vzťahovať pravidlá pre vnútorný trh, vrátane pravidiel pre prístup tretích strán a doložiek 
o mieste určenia; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že súčasné a budúce ropovody, 
plynovody a obchodné dohody budú v súlade s energetickým acquis EÚ a aby v prípade 
potreby prijala opatrenia;

32. vyzýva na ďalšie rozšírenie členstva v Energetickom spoločenstve na viaceré krajiny 
susediace s EÚ; zdôrazňuje, že Komisia by mala zabezpečiť a presadiť včasnú a 
bezpodmienečnú implementáciu energetických predpisov EÚ zo strany jej členských 
štátov, predovšetkým tým, že ako podmienku čerpania fondov EÚ stanoví plnenie 
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy;

33. domnieva sa, že by sa mala posilniť kapitola venovaná energetike, ktorá sa týke politickej 
a technologickej spolupráce v každej zmluve so susednými krajinami, predovšetkým 
podporou programov energetickej efektívnosti a sprísnením pravidiel vnútorného trhu;

34. víta návrat Ruska na zasadnutia konferencie o energetickej charte; vyzýva Komisiu, aby 
vyvinula činnosť zameranú na zahrnutie viacerých krajín do zmluvy a aby sa v rámci fóra 
konferencie o energetickej charte usilovala vyrokovať dohodu vedúcu k plnej ratifikácii 
zmluvy a jej protokolov zo strany Ruska; zdôrazňuje, že v dohode s Ruskom nadväzujúcej 
na Dohodu o partnerstve a spolupráci by malo ústredné miesto patriť energetike a táto 
dohoda by mala slúžiť ako základ pre vzťahy jednotlivých členských štátov s Ruskom;

35. žiada Komisiu, aby po nadobudnutí platnosti nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu 
zabezpečila jeho vykonanie v plnom rozsahu, predovšetkým pokiaľ ide o v ňom uvedené 
mechanizmy včasného varovania;

36. vyzýva Komisiu a zainteresované členské štáty, aby postúpili vpred v realizácii projektu 
EÚ týkajúceho sa plynovodu Nabucco, čo by mohlo výrazne zvýšiť bezpečnosť dodávok 
plynu v Európskej únii; žiada, aby bol čo najskôr obsadený post koordinátora EÚ pre 
plynovod Nabucco;
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37. požaduje osobitný dialóg v oblasti energie s krajinami kaspického regiónu a víta aktivity v 
rámci kaspickej rozvojovej spolupráce;

38. vyzýva na podporu iniciatívy DESERTEC a Plánu pre odvetvie slnečnej energie v 
Stredozemí prostredníctvom podpory decentralizovaných solárnych elektrární v 
severoafrickom regióne a ich pripojenia do rozvodnej siete;

39. domnieva sa, že by bolo užitočné vytvoriť minimálne normy EÚ pre vydávanie licencií a 
projektových certifikátov pre nové jadrové elektrárne;

40. vyzýva na budovanie terminálov LNG, predovšetkým v krajinách, ktoré sú najviac 
ohrozené prerušeniami dodávok plynu, a takéto budovanie podporuje;

Podpora výskumu, vývoja a inovácií v energetike 
41. vyzýva na prísne monitorovanie vykonávania Európskeho strategického plánu pre 

energetické technológie a identifikovanie prekážok mobilizácie súkromných investícií;

42. podporuje vývoj nových nákladovo efektívnych technológií pre elektrické akumulátory 
vrátane využívania vodíkových a iných palivových článkov, čo by umožnilo zvýšiť podiel 
variabilných zdrojov obnoviteľnej energie;

43. vyzýva Komisiu, aby presadzovala a finančne podporovala pilotné projekty v EÚ, ktoré sa 
týkajú využívania nekonvenčných domácich zdrojov energie, vrátane bridlicového plynu; 
žiada Komisiu, aby členskými štátom pomáhala vykonávať geologické prieskumy, na 
základe ktorých sa má určiť úroveň dostupných zdrojov v Únii, a žiada, aby to bolo 
zahrnuté do dlhodobej stratégie Únie;

44. domnieva sa, že konvenčné a nekonvenčné zdroje zemného plynu sú v strednodobom 
horizonte najrýchlejším a najjednoduchším prostriedkom znižovania emisií CO2, dovtedy, 
kým sa prejde na hospodárstvo, ktoré nebude založené na fosílnych palivách, a preto 
žiada, aby sa iniciatívy Európskeho strategického plánu pre energetické technológie v 
oblasti zachytávania a ukladania oxidu uhličitého zamerali aj na elektrárne využívajúce 
spaľovanie plynu a ďalšie emisie biologických palív;

45. ako je uvedené v druhom preskúmaní energetickej politiky, uhlie je naďalej kľúčovým 
domácim zdrojom energie a Únia by preto mala pokračovať vo výskume zameranom na 
vývoj čistých uhoľných technológií, napríklad splyňovania a skvapalňovania uhlia;

46. podporuje prehĺbenie spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou, ktorej cieľom je 
zabezpečiť potrebné stimuly pre udržateľný trh s biomasou a zároveň zohľadniť otázky 
biodiverzity a produkcie potravín;

47. domnieva sa, že základnou prioritou nového ôsmeho rámcového programu pre výskum a 
vývoj by mal byť výskum a vývoj v oblasti inovácií energetických technológií a týmto 
podprogramom by sa preto mali prideliť omnoho vyššie finančné prostriedky;

48. pripomína, že výskum v oblasti energetiky by nemal prispievať len k znižovaniu 
skleníkových plynov a k zaisťovaniu bezpečnosti dodávok, ale aj k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu; preto sa domnieva, že je veľmi potrebná 
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spolupráca v oblasti štandardizácie so strategickými partnermi EÚ (napríklad s Čínou, 
Japonskom, Indiou, Ruskom a USA), pokiaľ ide o nové energetické technológie, 
napríklad elektrické vozidlá, ak sa má zaručiť plná konkurencieschopnosť európskych 
inovácií na medzinárodnom trhu;

Začlenenie prínosov pre spotrebiteľov a občanov na ústredné miesto energetickej 
politiky EÚ
49. domnieva sa, že inteligentné meracie systémy a energetické projekty si vo všeobecnosti 

vyžadujú kampane zvyšovania povedomia, pomocou ktorých sa občanom vysvetlia ich 
prínosy; zdôrazňuje, že poskytovanie informácií o prínosoch inteligentného merania 
občanom má zásadný význam pre ich úspech;

50. žiada Komisiu, aby monitorovala uplatňovanie tretieho balíka vnútorného trhu z hľadiska 
vnútroštátnych opatrení na predchádzanie energetickej chudobe a aby o ňom poskytla 
správu Európskemu parlamentu, a pripomína členským štátom ich povinnosti vyplývajúce 
z platných právnych opatrení;

51. pripomína energetickému odvetviu jeho záväzky vyplývajúce z tretieho energetického 
balíka, ktorými je zavedenie jasných a zrozumiteľných faktúr za dodávku energií; 
domnieva sa, že ako základ pre štandardizované faktúry za dodávku energií v rámci celej 
Únie by sa mohli použiť vzory faktúr z občianskeho energetického fóra Komisie;

52. poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V oblasti energetiky stoja pred Európskou úniou mnohé výzvy. Úsilie zabezpečiť budúcnosť 
pre energetiku môžeme prirovnať k behu do kopca. EÚ je stále viac závislá od dovozu energie 
zo zahraničia. Náš energetický systém si vyžaduje obrovské investície, pričom Európa stále 
trpí následkami hospodárskej krízy. A nepodarilo sa nám zaviesť našu vlastnú energetickú 
legislatívu.

Prvým krokom k riešeniu týchto problémov bola Lisabonská zmluva, ktorá Únii poskytuje 
súbor jasných cieľov: fungujúci jednotný vnútorný energetický trh, bezpečnosť dodávok, 
energetická efektívnosť a podpora energetických sietí a obnoviteľných zdrojov energie. 
Prijatím zmluvy Únia získala aj pevný právny rámec a právny základ (článok 194) pre 
činnosť v oblasti energetickej politiky.

Zmluva stojí pri zrode nového obdobia pre Úniu. Teraz je ten pravý čas na úpravu našich 
cieľov a stratégií a na plnú implementáciu zmluvy. Práve z tohto dôvodu sa spravodajkyňa 
Európskeho parlamentu domnieva, že na splnenie cieľov článku 194 a našich cieľov 20-20-20 
z klimatického balíka je potrebné strategické vedenie a nová energetická stratégia. EÚ môže 
posilniť svoju činnosť z viacerých hľadísk. Jedným z nich je lepšie prideľovanie 
rozpočtových zdrojov EÚ energetickým a klimatickým politikám. Ďalším je vytvorenie 
nákladovo efektívnejších spôsobov podpory ďalšieho rozvoja a modernizácie celoeurópskych 
energetických sietí, ako aj vývoj nízkouhlíkových energetických sietí. Zásadný význam má 
vytvorenie väčšej synergie medzi vnútornými a vonkajšími dimenziami energetickej politiky 
EÚ. Spravodajkyňa EP sa domnieva, že na úrovni EÚ existuje jednoznačná politická vôľa 
vyvinúť v oblasti týchto energetických politík väčšiu aktivitu.

Spravodajkyňa EP plne súhlasí s Komisiou, že „európska energetická legislatíva sa v 
súčasnosti implementuje úplne nedostatočným spôsobom“, a to aj v porovnaní s 
predchádzajúcimi právnymi predpismi, napríklad tzv. druhým balíkom pre vnútorný trh s 
energiou prijatým v roku 2003. Komisia má úplnú pravdu, ak kladie veľký dôraz na politiky 
implementácie odsúhlasené už v roku 2007. Korektné je aj varovanie, že napriek tomu, že „sú 
potrebné ďalšie kroky, takéto opatrenia nebudú ani dôveryhodné ani účinné, ak nebudú plne 
implementované aktuálne právne predpisy a programy.“

Strategické ciele. Pri realizácii nových činností v oblasti energetiky sa treba sústrediť na tri 
aktuálne celkové energetické ciele:
1. Prvým cieľom je priblížiť sa k vytvoreniu nízkouhlíkového energetického systému, ktorý 

je predmetom prvého strategického energetického preskúmania a klimatického balíčka.
2. Druhým cieľom je zaistiť bezpečnosť dodávok energie pre všetkých (na túto oblasť sa 

zameriava druhé strategické energetické preskúmanie z roku 2008) v rámci približovania 
sa nízkouhlíkovému energetickému systému a hospodárstvu.

3. Tretím cieľom je zabezpečiť, aby prvé dva ciele podporili aj konkurencieschopnosť EÚ a 
poskytli energiu všetkým spotrebiteľom za dostupné ceny.

Prvý cieľ sa môže stanoviť, a skutočne aj bol stanovený, vo forme cieľových hodnôt 
znižovania emisií a stanovené boli aj čiastkové ciele týkajúce sa podielu energie z 
obnoviteľných zdrojov a biologických palív v rámci energetického mixu. Ťažko je však 
možné rovnako presne stanoviť aj ostatné súčasti energetického mixu (ropa, uhlie, plyn, 
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jadrová energia) a nie je to ani želateľné. Zložité je to z toho dôvodu, že ich používanie 
ovplyvňuje fluktuácia cien týchto energetických zdrojov na svetových komoditných trhoch. A 
želateľné to nie je z toho dôvodu, že podiel fosílnych palív by sa mal určovať podľa podielu 
obnoviteľnej energie a nemal by sa stanovovať vopred, čo ani nie je možné. Rozumným 
riešením je stanoviť cieľ pre podiel obnoviteľných energií (bez ohľadu na typ obnoviteľnej 
energie, ktorý sa má používať) v rámci celkového energetického mixu, aby sa vyvážila 
rastúca závislosť od dovozu fosílnych palív a splnili sa ciele znižovania emisií CO2. Vo 
všeobecnosti však treba energetický mix ponechať účastníkom trhu a spoločnostiam, ktoré si 
vypracujú vlastné výpočty na základe jasných politík, stimulov a sankcií stanovených EÚ.

Z dlhodobého hľadiska poslúži splnenie prvého cieľa, t. j. prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo, druhému cieľu, ktorým je energetická bezpečnosť, tým, že sa zníži potreba 
dovozu ropy a plynu do Európy. Zároveň treba pozornosť venovať tiež 
konkurencieschopnosti EÚ a dostupnosti energie pre jej priemysel a súkromných 
spotrebiteľov.

Rozpočtové prostriedky EÚ Veľkým nedostatkom súčasnej energetickej politiky EÚ je to, 
že prostriedky EÚ nie sú nasmerované do oblasti, ktorá je napriek recesii naďalej jednou z 
vrcholných priorít európskych vlád a občanov. Ako hovorí Komisia: „energetické systémy EÚ 
si vyžadujú investície vo výške miliárd eur do energetických sietí, výrobných a dopravných 
kapacít a čistých technológií. Toto musí byť kľúčovou témou budúcej energetickej stratégie“.

Spravodajkyňa EP sa domnieva, že Európa musí teraz schváliť prostriedky na realizáciu 
svojich politických cieľov vrátane cieľov 20-20-20 a implementáciu článkov Lisabonskej 
zmluvy týkajúcich sa energetickej bezpečnosti. Nová energetická stratégia by mala podporiť 
prísun väčších rozpočtových zdrojov EÚ do oblasti energetickej a klimatickej politiky, 
počnúc finančným výhľadom na obdobie po roku 2013.

Európske príspevky na energetickú politiku majú už tradične viac regulačný ako finančný 
charakter (s výnimkou financovania výskumu a vývoja). Európske právne predpisy sú viac 
zamerané na energetické siete a energetické produkty. Cieľom troch po sebe nasledujúcich 
balíkov európskej legislatívy o vnútornom energetickom trhu bolo odstránenie diskriminácie 
v rozvodných sieťach a plynovodoch a transformácia prevádzkovateľov prenosových sústav 
na univerzálnych dodávateľov energie v celej Európe. Vychádzalo sa z teórie, že ak sa 
prevádzkovateľom prenosových sústav poskytnú tie pravé stimuly, oni a ich požívatelia budú 
financovať celú potrebnú sieťovú infraštruktúru. Začína sa však ukazovať, že sa to nedeje 
dosť rýchlo na to, aby vznikli nové sieťové prepojenia, ktoré sú potrebné pre obnoviteľné 
zdroje energie na odľahlých miestach, a ani inteligentné siete umožňujúce väčšiu interakciu 
medzi producentmi a zákazníkmi a lepšie riadenie dopytu po energii. Komisia varuje, že: „nie 
všetky investície do infraštruktúry poskytne samotný trh; a to najmä na tých miestach, kde 
cezhraničný charakter niektorých sietí komplikuje rozdeľovanie nákladov medzi členskými 
štátmi.“

Spravodajkyňa EP sa domnieva, že Komisia by mala prispieť na investície do infraštruktúry. 
Treba vytvoriť strategickú celoeurópsku infraštruktúru, ktorá bude hnacím motorom 
integrácie EÚ a regionálnych energetických trhov a zvýši absorpčnú kapacitu pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov. V porovnaní s investíciami, ktoré sú v Európe potrebné na 
energetické účely, je však aj celý rozpočet EÚ príliš malý. Avšak poskytnutím primeraného 
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príspevku z rozpočtu na energetickú a klimatickú politiku by bolo možné:
 zosúladiť rozpočtové priority EÚ s jej politickými prioritami,
 pomôcť novším členským štátom zo štátov strednej a východnej Európy s veľkým 

potenciálom v oblasti znižovania emisií a výroby energie z obnoviteľných zdrojov,
 zasiahnuť a poskytnúť stimuly v prípade, že trhové mechanizmy nepostačujú na 

plnenie cieľov EÚ v oblasti energetiky.

Keďže rozpočet EÚ je relatívne malý, spravodajkyňa EP sa domnieva, že EÚ musí posúdiť 
možnosti využitia rozpočtu EÚ takým spôsobom, aby bolo možné využiť silný pákový efekt. 
Jedným takýmto spôsobom môže byť využitie európskeho rozpočtu vo forme úverovej záruky 
na podporu súkromných investícií a investícií PPP, tak ako sa to teraz udialo v súvislosti s 
prostriedkami na energetiku v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva. Takéto 
nástroje založené na princípe rozdelenia rizika a úverové programy poskytované verejnými 
bankami by boli prostriedkom podpory investícií v energetickej infraštruktúre a mohli by 
inovatívnym spôsobom čoraz viac nahrádzať tradičné úvery.

Zvýšenie efektívnosti nákladov na podporu energie z obnoviteľných zdrojov: Niektoré 
vnútroštátne systémy finančnej podpory sú omnoho štedrejšie ako celková podpora zo strany 
EÚ.Jednou z možností zvýšenia podpory energie z obnoviteľných zdrojov by však bolo 
prepojenie týchto objemných finančných prostriedkov do celoeurópskeho systému. Aby to 
bolo možné uskutočniť, v rámci novej energetickej stratégie by bolo treba zvážiť možnosť 
vrátiť sa k pôvodnému návrhu Komisie na celoeurópsky systém obchodovania s energiou z 
obnoviteľných zdrojov alebo so zárukami pôvodu. Prinieslo by to úspory z rozsahu v rámci 
celej Európy a investície by sa presunuli tam, kde by poskytovali najväčšiu návratnosť. V 
strednodobom horizonte by sa Európa na ceste k vytvoreniu celoeurópskeho trhu s energiou z 
obnoviteľných zdrojov mohla usilovať aj o vytvorenie regionálnych trhov s energiou z 
obnoviteľných zdrojov.

Energetická efektívnosť Mnohé zainteresované strany považujú novú energetickú stratégiu 
za príležitosť na sprísnenie nezáväzného cieľa v rámci plánu 20-20-20, ktorým je zvýšenie 
energetickej efektívnosti o 20 % do roku 2020. Spravodajkyňa EP sa však domnieva, že bude 
náročné zaviesť akýkoľvek právne záväzný cieľ pre energetickú efektívnosť a že namiesto 
toho treba zdôrazňovať možnosť realizácie nákladovo efektívnych činností zameraných na 
lepšie využitie doposiaľ nevyužitého potenciálu energetických úspor. Je dobré, že Komisia 
vyvíja na členské štáty tlak, aby skvalitnili svoje vnútroštátne plány energetickej efektívnosti 
predložené v roku 2008, ktoré podľa Komisie poskytujú „veľký priestor na skvalitnenie“.

Inovácie EÚ potrebuje jednoznačne urobiť viac pre harmonizáciu a maximalizáciu činnosti 
27 členských štátov v oblasti výskumu a vývoja. Môže to urobiť tromi spôsobmi – spojením a 
koordináciou výskumnej činnosti (ako v prípade európskych iniciatív v oblasti energetiky), 
stanovením technických a právnych noriem pre nové postupy (ako to bolo v prípade 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého) a financovaním (ako v prípade rámcového 
výskumného programu). Komisia však vo svojom strategickom pláne energetických 
technológií uvádza, že verejné a súkromné investície do nízkouhlíkových technológií treba 
zvýšiť z 3 na 8 miliárd EUR za rok, a to odteraz až do roku 2020. Spravodajkyňa EP sa 
domnieva, že musíme nájsť nový spôsob, ako v rámci strategického plánu energetických 
technológií pritiahnuť súkromné investície a zároveň zamerať ešte väčšiu časť ôsmeho 
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rámcového programu na oblasť energetiky.

Vonkajšia energetická politika V dokumente Komisie sú uvedené mnohé diskusie, ktoré EÚ 
vedie s medzinárodnými organizáciami, zahraničnými partnermi a dodávateľmi. Avšak 
najdôležitejšie vonkajšie iniciatívy z kľúčového hľadiska energetickej bezpečnosti sú tie, 
ktoré sa zameriavajú na:

 rozšírenie platnosti pravidiel pre vnútorný energetický trh EÚ na susedné krajiny. 
 dosiahnutie diverzifikácie zdrojov a ciest dovozu energie. 

Spravodajkyňa EP sa domnieva, že prvý cieľ treba splniť rozšírením Energetického 
spoločenstva, intenzívnou spoluprácou s Ruskom v rámci fóra konferencie o energetickej 
charte a v kontexte rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci s Ruskom. Treba 
zablahoželať Moldavsku k ukončeniu jeho ratifikačného procesu a k harmonizácii jeho 
plynárenskej legislatívy s acquis EÚ a k vstupu do Energetického spoločenstva v máji 2010. 
Rovnaká úloha naďalej stojí pred Ukrajinou, ktorá do Energetického spoločenstva 
podmienečne vstúpila v decembri 2009 a musí sa naďalej usilovať o to, aby boli jej právne 
predpisy v oblasti plynárenstva v súlade s acquis EÚ.

Druhý cieľ by sa mal podporiť výstavbou nových terminálov pre LNG, z ktorých by sa do 
Európy mal privážať plyn z celého sveta. Prostredníctvom nich je možné rozšíriť portfólio 
nových zdrojov a nových ciest pre dovoz plynu. Európa by mohla získať nové zdroje, ako aj 
nové trasy pre dovoz plynu na základe realizácie projektov tzv. južného koridoru, akým je 
napríklad plynovod Nabucco. Spravodajkyňa EP blahoželá Komisii k tomu, že sa usiluje 
kreatívne uvažovať o „možných mechanizmoch využitia kúpnej sily EÚ“ a že skúma nové 
nástroje, napríklad tzv. Kaspické rozvojové združenie, s cieľom spojiť európsky dopyt po 
energii takým spôsobom, aby mali producenti plynu zo strednej Ázie motiváciu predávať plyn 
Európe.

Spravodajkyňa EP sa domnieva, že možno s výnimkou plynovodu Nabucco sú finančné 
prostriedky na zvýšenie odolnosti Európy voči vonkajším energetickým šokom vo 
všeobecnosti investované lepšie, ak zostanú v rámci EÚ, a nie mimo nej. Dôvodom je to, že 
nové cezhraničné plynové prepojenia a zásobníky v rámci EÚ sú trvalým obohatením 
európskej energetickej infraštruktúry a praktickým prejavom energetickej solidarity medzi 
členskými štátmi. Tomuto procesu pomôže aktuálna revízia nariadenia o bezpečnosti dodávok 
plynu. Avšak v období, na ktoré sa vzťahuje nová energetická stratégia, sa musí naďalej 
pokračovať v prehlbovaní integrácie trhu s plynom. Spravodajkyňa EP preto dúfa, že Komisia 
docieli vznik synergického efektu medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi energie.


