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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Pláne postupu v energetike do roku 2050
(2012/2103(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán postupu v energetike do roku 2050 a 
sprievodné pracovné dokumenty (COM(2011)0885),

– so zreteľom na návrh uznesenia o vplyve fotovoltaických zariadení na pasienky (B7-
0186/2012),

– so zreteľom na návrh uznesenia o výstavbe elektrární využívajúcich energiu prílivových 
vĺn(B7-0192/2012),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 20121 o zapájaní sa do spolupráce s partnermi 
za našimi hranicami v oblasti energetickej politiky: strategický prístup k bezpečným, 
udržateľným a konkurencieschopným dodávkam energie,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o Pláne prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (2011/2095(INI))2,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2012),

Ciele Plánu postupu EÚ v energetike do roku 2050

1. uvedomuje si výhody, ktorú prinesie spolupráca členských štátov pri transformácii 
energetických systémov, s ktorou sa musí začať už teraz;  preto schvaľuje Plán postupu v 
energetike do roku 2050, ktorý navrhuje Komisia ako základ pre navrhovanie 
legislatívnych a ďalších iniciatív v oblasti energetiky s cieľom vypracovať politický rámec 
do roku 2030 vrátane míľnikov a cieľov; konštatuje, že vymedzenie energetických cieľov 
na rok 2050 predpokladá celoeurópske riadenie; v duchu Únie uplatňuje stratégiu, ktorá 
členským štátom umožní spolupracovať a necítiť sa pod tlakom uvedeného plánu;

2. konštatuje, že navrhované stratégie na roky 2030 a 2050 nie sú deterministickej povahy, 
ale slúžia skôr ako východisko konštruktívneho dialógu o záležitostiach týkajúcich sa 
priemyslu, výskumu a energetiky;

3. vyzdvihuje význam energetickej politiky EÚ v podmienkach finančnej krízy; vyzdvihuje 
úlohu, ktorú by mohla energetika zohrávať pri povzbudzovaní rastu a 
konkurencieschopnosti v EÚ; vyzýva Komisiu, aby navrhla stratégie na obdobie po roku 
2020 a predložila politický rámec pre európsku energetickú politiku na rok 2030; nabáda 

                                               
1 Prijaté texty P7_TA(2012)0238.
2 Prijaté texty P7_TA(2012)0086.
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členské štáty k zvýšeniu úsilia o dosiahnutie súčasných cieľov na rok 2020 v oblasti 
energetickej politiky EÚ;

4. zdôrazňuje, že jasný politický a regulačný rámec bude stimulovať potrebné investície do 
nízkouhlíkového energetického hospodárstva; poukazuje na význam energetickej stratégie 
zameranej na zvýšenie energetickej bezpečnosti a hospodárskej konkurencieschopnosti 
EÚ prostredníctvom opatrení, ako sú diverzifikácia dodávateľských trás a zdrojov a 
energetická efektívnosť;

5. pripomína, že určenie vlastného energetického mixu je v právomoci každého členského 
štátu; uznáva, že Plán postupu v energetike do roku 2050 dopĺňa celoštátne, národné a 
regionálne úsilie o modernizáciu dodávok energie; uvedomuje si preto nutnosť spolupráce 
členských štátov na základe spoločných cieľov, ako aj dôležitú rolu, ktorú pri tom zohráva 
EÚ; žiada členské štáty a Komisiu, aby aj naďalej sledovali možnosti splnenia cieľa 
eliminácie emisií uhlíka ekonomicky efektívny, bezpečným a udržateľným spôsobom a 
pokračovali v úsilí o plné vyčerpanie potenciálu nákladovo efektívnych úspor energie 
okrem iného s podporou dostupných finančných nástrojov Únie; zároveň uznáva zásluhy o 
rozvoj koordinovaného a prípadne spoločného európskeho prístupu;

6 uznáva závery dosiahnuté v pláne postupu v oblasti energetiky v tom, že prechod odvetvia 
energetiky na úrovni celej EÚ je z technického a hospodárskeho hľadiska realizovateľný a 
v dlhodobom meradle by mohol byť menej nákladný než pokračovanie súčasných politík 
za istých okolností;

Kľúčové prvky dlhodobej stratégie

7. uznáva závery dosiahnuté v pláne postupu v oblasti energetiky v tom, že existujú podobné 
prvky medzi opatreniami, ktoré sa musia prijať v analyzovaných scenároch, aby sa 
energetický systém EÚ mohol transformovať bez ohľadu na konkrétny spôsob, ako možno 
dosiahnuť nízkouhlíkový energetický systém do roku 2050; verí, že obnoviteľné zdroje 
energie, energetická efektívnosť a energetická infraštruktúra sú tzv. možnosti bez 
negatívnych dôsledkov;

8. uznáva, že vyšší podiel obnoviteľných zdrojov po roku 2020 je kľúčový aspekt 
udržateľnejšieho energetického systému; ďalej si uvedomuje, že všetky scenáre eliminácie 
emisií uhlíka, ktoré sa analyzujú v oznámení Komisie, predpokladajú zvýšený podiel 
obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe EÚ o približne 30 % v hrubej konečnej 
spotrebe energie do roku 2030;

9. zdôrazňuje, že lepšia energetická efektívnosť a vyššie úspory energie budú zohrávať 
zásadnú rolu pri transformácii energetického systému a že splnenie cieľov na rok 2020 je 
dôležitým východiskom ďalšieho pokroku do roku 2050; v tejto súvislosti odporúča, aby 
sa energetická efektívnosť zahrnula do vzdelávacích osnov jednotlivých členských štátov;

10. vyzdvihuje urgentnú potrebu novej, inteligentnej a pružnej infraštruktúry – vrátane 
inteligentných rozvodných sietí a inteligentných meračov – a plne integrovaného 
plánovania sietí s cieľom okrem iného integrovať miestne a vzdialenejšie zdroje 
obnoviteľnej energie v celej EÚ, ktoré sa preukázalo ako nutné; navyše zdôrazňuje 
naliehavú potrebu vytvoriť mechanizmus, ktorý by EÚ umožnil financovanie projektov 



PR\905122SK.doc 5/8 PE491.249v01-00

SK

infraštruktúry spoločného záujmu;

Energia z obnoviteľných zdrojov

11. zdôrazňuje, že v strednodobom až dlhodobom meradle je kľúčovým celoeurópsky prístup 
k politike obnoviteľných zdrojov; nabáda členské štáty k spolupráci v záujme 
optimalizácie nákladovej efektívnosti rozmachu energetiky z obnoviteľných zdrojov, ako 
aj k zabezpečeniu toho, aby sa investície uskutočňovali tam, kde budú najproduktívnejšie 
a najefektívnejšie a aby sa pri tom brali do úvahy osobitné charakteristiky členských 
štátov; v tejto súvislosti poukazuje na dôležitú úlohu Komisie ako sprostredkovateľa;
zdôrazňuje, že energia z obnoviteľných zdrojov sa v dlhodobom meradle dostane do 
centra energetického mixu v Európe v rámci postupu od vývoja technológie po hromadnú 
výrobu a používanie, od maloobjemovej k veľkoobjemovej výrobe s integráciou 
miestnych a vzdialenejších zdrojov, od subvencovanej ku konkurencieschopnej;
zdôrazňuje, že meniaci sa charakter obnoviteľných zdrojov energie si vyžaduje politické 
zmeny v záujme dosiahnutia väčšej integrácie na trhu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
systémy podpory ukončovali postupne s tým, ako budú technológie a dodávateľské 
reťazce vyspelé a problémy zlyhania trhu vyriešené;

Infraštruktúra a vnútorný trh s energiou

12. zdôrazňuje, že pri sledovaní cieľa energetickej bezpečnosti a energetickej závislosti musia 
členské štáty klásť väčší dôraz na model vzájomnej energetickej závislosti zabezpečením 
rýchleho dokončenia vnútorného trhu s energiou EÚ a infraštruktúry supersietí spájajúcej 
sever s juhom a východ so západom; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby politický a 
regulačný rozvoj v členských štátoch odstránil zostávajúce infraštruktúrne obmedzenia a 
nevytváral nové prekážky integrácie na trhu s elektrickou energiou, plynom či 
energetickým trhom; okrem toho zdôrazňuje, že rozhodnutia týkajúce sa energetickej 
politiky musia v každom vnútroštátnom systéme brať do úvahy to, do akej miery budú 
mať takéto rozhodnutia vplyv na ostatné členské štáty;

13. vyzdvihuje potrebu plne integrovaného trhu do roku 2014; poukazuje na význam úplného 
vykonávania právnych predpisov v oblasti vnútorného energetického trhu vo všetkých 
členských štátoch a nutnosť zabezpečiť, aby žiaden členský štát či región nezostal po roku 
2014 izolovaný od európskych plynových a elektrických sietí a ani necítil ohrozenie 
svojej energetickej bezpečnosti v dôsledku nedostatku primeraných spojení; zdôrazňuje, 
že je dôležité brať do úvahy sociálny dopad a zároveň zabezpečiť, aby sa v cenách energií 
lepšie odrážali náklady;

14. poukazuje na nové výzvy, ako napríklad na potrebu flexibilných zdrojov v energetickom 
systéme (napríklad flexibilná výroba, ukladanie, riadenie dopytu), ktorá vznikne v 
dôsledku zvýšenia podielu kolísavej výroby energie z obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje 
potrebu mať k dispozícii dostatočné kapacity na zaručenie bezpečnosti dodávok elektriny;
v tejto súvislosti však zdôrazňuje, že rozvoj politiky v členských štátoch nesmie vytvárať 
nové prekážky pre integráciu trhu s elektrickou energiou alebo plynom;

15. je znepokojený oneskoreniami, ktoré majú vplyv na dokončenie južného koridoru;
zdôrazňuje potrebu dosiahnuť energetickú bezpečnosť diverzifikáciou energie; zdôrazňuje 
potenciál doplnkového koridoru LNG vo východnom Stredozemí, ktorý má slúžiť ako 
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flexibilný zdroj energie a stimul pre zvýšenie konkurencie na vnútornom trhu EÚ s 
energiou;

16. pripomína, že trhy musia aj naďalej zohrávať hlavnú úlohu vo financovaní investícií do 
energetickej infraštruktúry, a zároveň uznáva, že existujú projekty, ktoré si môžu 
vyžadovať obmedzenú verejnú podporu na prilákanie súkromných finančných 
prostriedkov; zdôrazňuje, že akýkoľvek príspevok z verejných financií by mal byť 
založený na jasných a transparentných kritériách, nemal by narúšať hospodársku súťaž a 
mal by brať do úvahy záujmy spotrebiteľov;

17. zdôrazňuje úlohu prístupu jednotného kontaktného miesta pri doplňovaní cieľov EÚ 
zameraných na zjednodušenie cieľa, ako je cieľ znížiť administratívne zaťaženie, a tým
urýchliť povoľovacie a schvaľovacie konanie a znížiť administratívnu záťaž pre podniky, 
ktoré sa usilujú získať povolenie pre rozvoj energetickej infraštruktúry, pričom zaručujú
dodržiavanie platných pravidiel a predpisov; vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti 
prehodnotili svoje postupy;

18. žiada členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zachovali vzdelávacie inštitúcie
schopné produkovať kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti energetickej bezpečnosti, 
bezpečnosti dodávok bezpečnosti a nakladania s odpadom;

Úloha osobitných zdrojov energie

19. súhlasí s Komisiou, že zemný plyn bude rozhodujúci pre transformáciu energetického 
systému, pretože predstavuje rýchly a nákladovo efektívny spôsob, ako znížiť spoliehanie 
sa na ďalšie, ešte viac znečisťujúce fosílne palivá, a tým znížiť aj emisií skleníkových
plynov;

20. uznáva kľúčovú úlohu zemného plynu tak pri prechode na nízkouhlíkový energetický 
systém aj ako flexibilné zálohovanie, a tiež pri vyvažovaní kapacít všade tam, kde sú
zásoby energie z obnoviteľných zdrojov variabilné;

21. domnieva sa, že v budúcom energetickom mixe EÚ bude svoju úlohu zohrávať aj 
nekonvenčný plyn a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri formulovaní budúcich
scenárov energetickej prognózy brali do úvahy vývoj týkajúci sa nekonvenčného plynu;

22. zdôrazňuje význam zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS) smerom k roku 2050 
a význam eliminácie emisií uhlíka; zdôrazňuje, že CCS by mal byť hotový do roku 2030, 
ak si majú fosílne palivá zachovať význam v energetickom mixe; zdôrazňuje, že 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého je takisto dôležitá možnosť eliminácie emisií 
uhlíka v rôznych odvetviach ťažkého priemyslu a v kombinácii s biomasou by mohlo 
priniesť „záporné hodnoty uhlíka“;

23. poznamenáva, že optimálne, bezpečné a udržateľné využívanie domácich energetických 
zdrojov a konkurencieschopnosť infraštruktúry potrebnej pre stabilnú dodávku domácej a 
dovážanej energie vrátane rafinácie môžu prispieť k zvýšeniu energetickej bezpečnosti;

Celosvetové výzvy v energetike
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24. uznávajúc, že EÚ pôsobí v globálnom kontexte, pripomína závery Rady TTE z novembra 
2011 o posilnení vonkajšieho rozmeru energetickej politiky EÚ, potrebe širšieho a 
koordinovanejšieho prístupu EÚ k medzinárodným vzťahom v oblasti energetiky s cieľom 
zvládnuť globálne energetické výzvy a zmeny klímy a zaoberať sa otázkami 
konkurencieschopnosti a otázkami súvisiacimi s únikom uhlíka a zachovať si a 
propagovať čo najvyššie normy jadrovej bezpečnosti pri súbežnom zaistení bezpečných, 
zaistených a diverzifikovaných dodávok energie;

25. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť energetickú bezpečnosť EÚ prostredníctvom 
alternatívnych zdrojov energie a znižovať závislosť na dovoze; zdôrazňuje preto rastúci 
význam ťažby ropy a zemného plynu na poliach v Stredozemnom mori a v arktickej 
oblasti; domnieva sa, že je naliehavo potrebné vypracovať politiku EÚ v oblasti ropných a 
plynových vrtov na mori vrátane vymedzenia výhradných hospodárskych zón (EEZ) v 
členských štátoch EÚ a príslušnými tretích štátoch v súlade s dohovorom UNCLOS, ktorý 
podpísali všetky členské štáty EÚ aj EÚ samotná;

26. zdôrazňuje, že udeľovanie licenčných práv pre vrty a vymedzenie výhradných 
hospodárskych zón sa stane zdrojom napätia s tretími krajinami a že EÚ by si mala v 
tomto ohľade udržať vysoký politický profil; zdôrazňuje, že energia by sa mala využívať 
ako hnacia sila pre mier, spoluprácu a stabilitu;

27. berie na vedomie význam širokej spolupráce v arktickom regióne, najmä medzi krajinami 
euroatlantického priestoru; vyzýva preto Komisiu, aby predložila holistické posúdenie 
výhod a rizík zapojenia sa EÚ do tejto činnosti v arktickej oblasti;

28. zdôrazňuje význam posilnenia spolupráce a dialógu s ostatnými strategickými partnermi z 
oblasti energetiky; zdôrazňuje, že je dôležité, aby v záležitostiach energetiky vystupovala 
EÚ voči tretím stranám jednotne; vyzdvihuje úlohu Komisie pri koordinácii a podpore 
krokov členských štátov;

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS)

29. uznáva, že ETS je hlavný, hoci nie jediný, nástroj na znižovanie priemyselných emisií a 
podporu investícií do nízkouhlíkových technológií; konštatuje, že je nutné ďalšie 
skvalitnenie ETS; konštatuje, že akékoľvek zmeny ETS by si vyžadovali dôsledné 
preskúmanie jeho vplyvu na ceny elektriny a na konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví náročných na spotrebu energie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby európskym 
priemyselným odvetviam uľahčovali vývoj inovatívnych technologických riešení;

30. vyzýva EÚ, aby aj naďalej zohrávala aktívnu úlohu v medzinárodných rokovaniach o 
globálnej klimatickej dohode; zastáva názor, že diplomaciu v oblasti klímy by mala 
zastrešovať Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ); zdôrazňuje, že EÚ musí 
vedieť, aké by boli dôsledky neuzavretia globálnej dohody o zmene klímy;

Výskum, nové technológie a alternatívne palivá

31. nazdáva sa, že pri energetických investíciách a výrobe energie zohrávajú zásadnú úlohu 
ceny; konštatuje, že rôzne opatrenia členských štátov na podporu obnoviteľných zdrojov 
energie prinášajú tak úspechy, ako aj problémy; nazdáva sa, že nedávne relatívne vysoké 
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ceny fosílnych palív podporujú rozvoj obnoviteľných zdrojov energie; poznamenáva však, 
že v niektorých členských štátoch by mohla propagácia energie z obnoviteľných zdrojov 
prostredníctvom finančnej podpory viesť k nárastu cien energií;

32. verí, že kým v Európe za posledné roky rástli účty za energiu, tento vývoj podnietil 
„inteligentný” prístup k energetickej efektívnosti a úsporám energie, založený na zdravom 
úsudku; napriek tomu si myslí, že čoraz viac rastie význam informačných a 
komunikačných technológií pre energetiku;  v tejto súvislosti poukazuje na úlohu 
inteligentných meračov pri poskytovaní údajov spotrebiteľom o spotrebe energie v 
domácnostiach a podnikoch;

33. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rámec Horizont 2020 a európske inovačné 
partnerstvá v rámci Inovácie v Únii budú uprednostňovať potrebu vývoja všetkých druhov 
udržateľných nízkouhlíkových technológií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ, 
podporovať zamestnanosť a dosiahnuť zmenu v správaní spotrebiteľov;

34. zdôrazňuje význam ďalšieho výskumu a vývoja v odvetví zameraného na využívanie 
zemného plynu v odvetviach námornej a leteckej dopravy;

35. podporuje ďalší výskum chladiacich a vykurovacích systémov v záujme realizácie 
ambicióznej politiky EÚ;  vyzýva štátne orgány, aby vypracovali regionálne hodnotenia 
vplyvu podzemných zdrojov s cieľom optimalizovať prideľovanie prostriedkov medzi 
geotermálnu energiu, bridlicový olej a ostatné podzemné zdroje, čím sa maximalizujú 
výhody pre spoločnosť;

36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


