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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá úsilí Komise vybudovat pevnou energetickou unii a požaduje, aby byla urychleně 

zavedena a aby bylo vynaloženo úsilí na revizi jejích cílů v oblasti energetiky a klimatu 

směrem nahoru, a zároveň aby byly zajištěny rovné podmínky pro evropské 

a mimoevropské výrobce energie, včetně širokého uplatňování revidovaného systému 

obchodování s emisemi (ETS); vyzývá Komisi a členské státy k přijetí opatření, která by 

zajistila rovné podmínky v hospodářské soutěži mezi producenty z EU a producenty ze 

třetích zemí, a to zejména s cílem zajistit nejvyšší normy v oblasti bezpečnosti a životního 

prostředí; 

2. zdůrazňuje, že skutečně společná vnější energetická politika EU by měla jít ruku v ruce 

s její společnou zahraniční a bezpečnostní politikou; v této souvislosti naléhavě vyzývá 

k zajištění lepší koordinace mezi místopředsedkyní, vysokou představitelkou 

a příslušnými komisaři v zájmu zlepšení soudržnosti vnější energetické a bezpečnostní 

politiky EU; vyzývá proto Komisi k vytvoření silnějšího seskupení pod vedením 

místopředsedkyně, vysoké představitelky, která bude mít postavení osoby pověřené 

koordinací těchto politik; 

3. zdůrazňuje, že závazné ambiciózní cíle EU a členských států v oblasti energetiky 

a klimatu týkající se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů by pomohly EU zajistit 

přední postavení v oblasti technologií v těchto oborech; 

4. zdůrazňuje, že by energie neměla být používána jako prostředek politického nátlaku mezi 

členskými státy nebo v rámci mezinárodní spolupráce či zahraniční politiky; 

5. zdůrazňuje, že dostatečných, bezpečných, stabilních, cenově dostupných dodávek energie 

je možné dosáhnout pouze za předpokladu, že energetická, obchodní a vnější politika 

půjdou ruku v ruce jednotným a konzistentním způsobem, což znamená, že EU musí 

začlenit svou energetickou politiku také do rámce cílů a strategických zájmů své 

zahraniční politiky, zejména pokud jde o vztahy se třetími zeměmi, a zajistit její soulad 

s politikami v oblasti rozvoje, bezpečnosti a obchodu v rámci spektra vnější politiky; je 

přesvědčen, že EU může snížit svou závislost na určitých vnějších dodavatelích a palivech 

a přispět k dlouhodobé energetické bezpečnosti maximálním využíváním obnovitelných 

zdrojů energie a upřednostňováním paliv či technologií, které jsou udržitelné z hlediska 

životního prostředí; 

6. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a její členské státy vystupovaly na mezinárodní úrovni 

jednotně, aby odolávaly taktice „rozděluj a panuj“ používané Ruskou federací a aby 

zamezily politickému nátlaku vyvíjenému prostřednictvím blokování tras dodávek 

energie; varuje však před nebezpečím uplatňování diplomatického přístupu, který záměrně 

ignoruje zneužívání a sponzorování násilí, jež podporují některé režimy v zemích 

dodávajících energii; připomíná proto, že účinná a jednotná zahraniční politika Unie musí 

být založena na hlavních zásadách a hodnotách demokracie, lidských práv a svobody; 

7. zdůrazňuje význam plné solidarity mezi členskými státy v oblasti energetické bezpečnosti; 
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8. konstatuje, že upřednostňováním energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 

a případnou diverzifikací zdrojů energie a dodavatelských tras se sníží naše celková 

potřeba a dovoz energie a že zvýšená podpora výzkumu a vývoje v oblasti energetiky, 

která se bude řídit zásadou technologické neutrality, je klíčem ke spravedlivému přechodu 

na nízkouhlíkové hospodářství a je životně důležitá pro posílení vedoucího postavení EU 

v oblasti technologií; poukazuje na to, že je důležité podporovat technologie pro 

skladování a konverzi energie, které jsou pojistkou proti kolísání světových cen energie 

a přerušení mezinárodních dodávek energie; 

9. vyzývá Komisi a místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby vytvořily komplexní 

rámec pro vnější rozměr energetické unie se zvláštním důrazem na podporu strategických 

partnerství s producentskými a tranzitními třetími zeměmi, zejména v rámci evropské 

politiky sousedství a s ohledem na politiky rozšíření, a to na základě sdílených společných 

hodnot; měl by se při tom zohlednit současný stav regionální spolupráce a plánování 

a rozvoj velkých infrastrukturních projektů a rychlé uvolnění finančních prostředků pro již 

uskutečňované projekty, včetně vypracování strategických alternativních tras a dodavatelů 

energií pro ty členské státy, které jsou v současné době závislé na jediném dodavateli, 

a pro členské státy označené za energeticky izolované oblasti; zdůrazňuje význam 

partnerství v energetické oblasti se zeměmi jižního Středomoří a zeměmi Východního 

partnerství a domnívá se, že by mělo být náležitě zohledněno v právě probíhajícím 

přezkumu evropské politiky sousedství; zdůrazňuje, že rozšíření stávající energetické 

infrastruktury a legislativy týkající se energetické správy do Evropského energetického 

společenství přispěje k větší stabilitě a lepšímu investičnímu prostředí v bezprostředním 

sousedství EU; 

10. vyzývá Komisi, aby i nadále prosazovala vytvoření systému výměny energie mezi EU 

a USA s ohledem na stávající i budoucí vývoj v oblasti výzkumu, inovací a udělování 

licencí pro rozvodné soustavy, např. vedení vysokého napětí, jehož cílem bude rozvoj 

globální sítě pro sdílení obnovitelných zdrojů energie; 

11. vyzývá Komisi k vytvoření komplexní strategie pro diverzifikaci dodávek energie; 

zdůrazňuje význam nízkouhlíkových domácích zdrojů pro země, které jsou z velké části 

závislé na dovozu energií, a zejména na jediném dodavateli; 

12. zdůrazňuje, že budoucí energetická unie by měla ukončit veškerou energetickou izolaci 

členských států a regionů a měla by prioritně pomoci nejzranitelnějším zemím 

diverzifikovat zdroje a dodavatelské trasy; 

13. vyzývá Komisi k urychlenému zavedení vzájemně propojených energetických soustav 

mezi členskými státy, které by přispěly ke snížení závislosti na dodavatelích energie ze 

zemí mimo EU; 

14. vyzývá Komisi, aby stanovila, jaké možnosti jsou k dispozici pro společné jednání 

o energetických smlouvách s vnějšími dodavateli, které by měly vždy dodržovat 

a propagovat základní hodnoty EU, a to dodržování lidských práv a demokracie a sociální 

ochranu, ochranu životního prostředí a spotřebitelů; požaduje, aby Komise hrála 

významnější úlohu při ověřování slučitelnosti mezivládních dohod a velkých obchodních 

dohod s právem EU a jejich dopadu na energetickou bezpečnost, a to i prostřednictvím 

jejich hodnocení ex-ante a účasti v jednáních; zdůrazňuje, že energetická unie by se měla 

zasazovat o udržitelnou spotřebu zdrojů a hospodářství s nízkými emisemi a že se toto 
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směřování musí odrazit v politikách EU a průkopnickém úsilí EU při řešení otázek změny 

klimatu; zdůrazňuje, že základem energetické unie by mělo být jednotné vystupování při 

jednáních s třetími zeměmi; vyzývá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby v zájmu 

posílení společného vyjednávacího potenciálu EU dobrovolně zavedly mechanismus 

společného vyjednávání, který by vedl k vypracování vyjednávacího postoje EU; 

15. vyzývá Komisi, aby zřídila reflexní skupinu na vysoké úrovni pro otázky energetické 

bezpečnosti, zahraniční politiky a energetické unie se silným zastoupením a zapojením 

Parlamentu a zúčastněných společenských subjektů, a to za účelem vypracování 

spolehlivého přehledu možného dlouhodobého vývoje v oblasti nabídky a poptávky 

a v oblasti spolupráce s externími partnery, zejména pokud jde o budování kapacit 

a výměnu technologií v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti 

a vztahy mezi energetikou a lidskými právy; 

16. vyzývá Komisi k tomu, aby i nadále prosazovala záměr věnovat otázkám energetiky jednu 

samostatnou kapitolu v rámci transatlantického obchodního a investičního partnerství 

(TTIP); 

17. domnívá se, že solidarita mezi členskými státy jako klíčová zásada pro zajištění 

bezpečnosti dodávek energie by měla být rozšířena také na smluvní strany energetického 

společenství. 
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