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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
zahraničné veci, aby ako gestorský výbor do svojho návrhu uznesenia zaradil tieto návrhy:

1. víta závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli (8. – 9. marca 2007), 
ktoré jasne hovoria, že „výzvy klimatických zmien treba riešiť účinne a bezodkladne“; 

2. zdôrazňuje, že výroba a spotreba energie sú hlavnými zdrojmi emisií skleníkových 
plynov a pripomína, že na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľnej európskej energetickej 
politiky treba jednotný prístup k životnému prostrediu a energii. Ide o tieto konkrétne 
ciele:
- snažiť sa o dosiahnutie environmentálnych cieľov a zápasiť s klimatickými zmenami, 

ako to zdôrazňuje Parlament vo svojom uznesení zo 14. februára 20071

- zvýšiť bezpečnosť dodávok energie a obmedziť rast jej cien;
- podporovať spoluprácu medzi európskymi a susednými ekonomikami;

3. pripomína význam jednotného prístupu, ktorý je kľúčovým prvkom na zabezpečenie 
súladu medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi energetickej politiky, ako aj medzi 
energetickou politikou a inými príbuznými politikami;

4. pripomína, že v záujme účinnej a spoločnej európskej zahraničnej energetickej politiky je 
nevyhnutné dosiahnuť lepšie prepojený a integrovaný trh s plynom a elektrinou; 

5. vyzýva členské štáty, aby ako najefektívnejšiu politiku podporovali podstatné zvýšenie 
energetickej účinnosti a rozvoj zdrojov obnoviteľnej energie; 

6. vyzýva EÚ, aby iniciovala spoločné medzinárodné akcie zamerané na obmedzenie 
neudržateľného rastu dopytu po energii a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo; tieto 
opatrenia by mali prispieť k plneniu týchto cieľov: 
- v súvislosti s energetickou účinnosťou, obnoviteľnými energiami a využívaním 

biopalív stanoviť pre každé príslušné odvetvie vysoko ambiciózne kvantitatívne ciele, 
ktoré by umožnili EÚ postaviť sa na čelo zápasu s klimatickými zmenami a stať sa 
svetovým lídrom v rozvoji pokrokových ekologických technológií; 

- podporovať rozvoj a využívanie obnoviteľných energií (veterná, slnečná, z biomasy, 
vodná, geotermálna) v rámci EÚ a v tretích krajinách a zabezpečiť spravodlivý prenos 
technológií výhodný z hľadiska vedúceho postavenia na rozvíjajúcich sa 
medzinárodných trhoch;  

7. vyzýva EÚ, aby s rozvojovými krajinami začala osobitný dialóg o energetických otázkach 
a aby využívala nástroje Spoločenstva (akým je nedávno schválený Fond globálnej 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie) na získanie dodatočných finančných 
prostriedkov na zlepšenie decentralizovaných obnoviteľných energií, dostupnosti energie 
a ich trvalej udržateľnosti  v týchto oblastiach, ako aj energetickej infraštruktúry v 
spoločnom záujme.

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0038


