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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže do polovice 21. storočia sa v Európskej únii radikálnym spôsobom zmení pohľad 
na energie, ich dostupnosť a spôsob ich používania a keďže na to, aby Európska únia 
zvládla túto zmenu s nákladmi prijateľnými pre spoločnosť, sa musí vynaložiť značné 
úsilie v oblasti výskumu, ktoré sa zameria aj na jednoduchšie zvládnutie technológie 
občanmi,

B. keďže zlepšenie energetickej účinnosti je jedným z opatrení, ktoré na účely zníženia 
skleníkových plynov predstavuje najlepší pomer medzi nákladmi a výhodami,

C. keďže súkromné a verejné investície do výskumno–rozvojových činností v oblasti 
energetických technológií majú kľúčový význam a keďže súkromné a verejné finančné 
prostriedky investované do energetického výskumu v EÚ od poslednej ropnej krízy 
značne poklesli,

1. víta oznámenie Komisie a podporuje ju v stupňovaní jej snáh zameraných na lepšiu 
koordináciu výskumu s oblasti energetických technológií v Európe a v tomto smere víta 
Európsky strategický plán pre energetické technológie (Plán SET), ktorý predložila, ako aj 
konzultačný proces rôznych zúčastnených strán;

2. ľutuje, že Plán SET uprednostňuje opatrenia zamerané na ponuku a nevenuje sa 
v dostatočnej miere opatreniam na zníženie dopytu po energii, ako sú úspora energie 
a energetická účinnosť;

3. víta zavedenie európskych priemyselných iniciatív, ale ľutuje, že Komisia medzi nimi 
neurčila jasné priority; netrpezlivo očakáva oznámenie Komisie o financovaní Plánu SET;

4. vyzýva na odstupňovanie týchto iniciatív, aby sa úsilie zameralo na tie, ktoré preukázali 
potenciál na zníženie emisií v krátkodobom horizonte, vzhľadom na ciele ich zníženia 
o minimálne 20 % do roku 2020, ale tak, aby sa nezanedbávali prípadné podporné
opatrenia iných technológií, ktoré majú tento potenciál v dlhodobom horizonte, aby sa 
dosiahli ciele stanovené do roku 2050;

5. žiada, aby sa pri určovaní priorít medzi jednotlivými iniciatívami zohľadnil životný cyklus 
každej technológie a jej vplyvy na životné prostredie; žiada prehodnotiť možnosti 
transferu týchto technológií do rozvíjajúcich sa ekonomík tak, aby sa znížili technologické 
rozdiely;

6. domnieva sa, že oznámenie sa nezaoberá energetickou účinnosťou ako takou napriek 
tomu, že by v ňom mala mať ústredné miesto, a vyzýva Komisiu, aby zaradila energetickú 
účinnosť medzi európske priemyselné iniciatívy; 

7. žiada Komisiu, aby vypracovala iniciatívy, v ktorých sa zohľadnia riziká v oblasti 
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znečistenia životného prostredia a verejného zdravia vznikajúce v dôsledku používania 
niektorých technológií, najmä čo sa týka možných únikov oxidu uhličitého a skladovania 
rádioaktívnych odpadov; odporúča zamerať pozornosť na subjekty v sociálnej oblasti 
s cieľom podporovať prijatie nových technologických zmien spoločnosťou;

8. domnieva sa, že na to, aby sa urýchlil rozvoj a zavádzanie čistých technológií budúcnosti, 
je treba lepšie využívať finančné aj ľudské zdroje a celkovo ich znásobiť; domnieva sa, že 
členské štáty by mali vynaložiť prinajmenšom také úsilie, aké bolo vynaložené v rámci 
reakcie na energetické krízy v 80-tych rokoch.
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