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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v první polovině 21. století dojde k převratné změně v našem vztahu 
k energiím, k jejich dostupnosti a ke způsobu jejich využívání a pokud má být cena tohoto 
převratu přijatelná pro společnost, je třeba výrazným způsobem posílit úsilí v oblasti 
výzkumu s cílem zjednodušit přístup občanů k technologiím,

B. vzhledem k tomu, že zlepšení energetické účinnosti je jedním z opatření s nejlepším 
poměrem nákladů a přínosů, pokud jde o snížení emisí skleníkových plynů,

C. vzhledem k tomu, že veřejné a soukromé investování do výzkumu a rozvoje v oblasti 
energetických technologií má zásadní význam a že soukromé a veřejné finanční 
prostředky investované do technologického výzkumu v EU od poslední ropné krize 
značně poklesly,

1. vítá sdělení Komise a vyzývá ji k posílení úsilí o lepší koordinaci výzkumu v oblasti 
energetických technologií v Evropě a v tomto ohledu se zadostiučiněním přijímá 
Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán SET), který Komise 
předložila, a rovněž konzultace s různými zúčastněnými stranami;

2. lituje, že plán SET upřednostňuje opatření zaměřená na nabídku a opomíjí opatření, která 
by mohla vést ke snížení poptávky po energii, jako je úspora energie nebo energetická 
účinnost;

3. s potěšením vítá zahájení evropských průmyslových iniciativ, lituje však, že Komise v 
rámci těchto iniciativ nestanovila jasné priority; netrpělivě očekává sdělení Komise o 
financování plánu SET;

4. považuje za nezbytné, aby ve vztahu k těmto iniciativám byly stanoveny priority s cílem 
zaměřit úsilí na iniciativy, které jsou schopny v krátké lhůtě snížit emise s ohledem na cíl 
snížit emise o nejméně 20 % do roku 2020, aniž by přitom byla opomenuta opatření na 
podporu ostatních iniciativ, které jsou schopny emise snížit dlouhodobě, aby byla splněny 
cíle stanovené na rok 2050;

5. žádá, aby ve chvíli, kdy budou stanoveny priority mezi jednotlivými iniciativami, byl 
zohledněn životní cyklus každé technologie a její dopady na životní prostředí; žádá, aby 
byla zvážena možnost přesunout tyto technologie do zemí s rozvíjející se ekonomikou s 
cílem snížit zaostávání těchto zemí v oblasti technologického vybavení;

6. domnívá se, že energetické účinnosti není ve sdělení věnována dostatečná pozornost, a to 
přesto, že by měla být hlavním tématem sdělení, a vyzývá Komisi, aby zařadila 
energetickou účinnost mezi evropské průmyslové iniciativy;

7. žádá Komisi, aby při rozvíjení iniciativ zohlednila riziko znečištění životního prostředí a 
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ohrožení veřejného zdraví, které s sebou nese užívání některých technologií, zejména 
pokud jde o případný únik uhlíku a ukládání radioaktivního odpadu; doporučuje, aby byla 
věnována pozornost všem subjektům společnosti, pokud jde o přijetí nových 
energetických technologií;

8. domnívá se, že je důležité lépe využívat a celkově zvýšit jak finanční, tak lidské zdroje s 
cílem urychlit rozvoj a zavádění čistých technologií budoucnosti; domnívá se, že členské 
státy by měly vynaložit přinejmenším stejné úsilí jako v 80. letech, kdy čelily energetické 
krizi.
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