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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta úsilie Komisie vybudovať odolnú energetickú úniu a žiada jej urýchlené zavedenie a 

aby sa vyvinulo úsilie zamerané na revíziu jej energetických a klimatických cieľov 

smerom nahor, pričom sa zabezpečia rovnaké podmienky pre európskych a 

mimoeurópskych výrobcov energie vrátane širokého uplatňovania revidovaného systému 

obchodovania s emisiami (ETS); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na úrovni EÚ 

predstavili opatrenia, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky hospodárskej súťaže medzi EÚ 

a výrobcami z tretích krajín, najmä s cieľom zabezpečiť čo najvyššie bezpečnostné 

a environmentálne normy; 

2. zdôrazňuje, že skutočná spoločná vonkajšia energetická politika EÚ by mala ísť ruka v 

ruke s jej spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou; v tejto súvislosti naliehavo 

žiada zabezpečenie lepšej koordinácie medzi vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou 

Komisie (PK/VP) a príslušnými komisármi s cieľom zvýšiť súlad medzi vonkajšími 

politikami EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti; vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila 

silnejšie zoskupenie pod vedením PK/VP a vytvorila pozíciu poverenej osoby 

zodpovednej za koordináciu takýchto politík; 

3. zdôrazňuje, ako záväzné ambiciózne ciele EÚ, národné ciele v oblasti energetiky a 

klimatické ciele pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie pomôžu pri 

zabezpečovaní technologického prvenstva EÚ v uvedených oblastiach; 

4. zdôrazňuje, že energia by sa nemala využívať ako prostriedok na vyvíjanie politického 

tlaku buď medzi členskými štátmi, alebo akýmkoľvek rámcom medzinárodnej spolupráce 

alebo  zahraničnej politiky; 

5. zdôrazňuje, že dostatočné, bezpečné, stabilné a cenovo dostupné dodávky energie sa môžu 

dosiahnuť iba vtedy, ak energetická, obchodná a vonkajšia politika pôjdu ruka v ruke 

jednotným a konzistentným spôsobom, čo znamená, že EÚ musí formovať svoju 

energetickú politiku aj v rámci cieľov a strategických záujmov svojej zahraničnej politiky, 

najmä pokiaľ ide o vzťahy s tretími krajinami, a zosúladiť ju s rozvojovou, bezpečnostnou 

a obchodnou politikou naprieč spektrom vonkajšej politiky; je presvedčený, že EÚ môže 

znížiť svoju závislosť od určitých externých dodávateľov a palív, čím prispieva k 

dlhodobej energetickej bezpečnosti maximalizáciou využívania obnoviteľných zdrojov 

energie a uprednostňovaním palív alebo technológií, ktoré sú udržateľné z hľadiska 

životného prostredia; 

6. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty vystupovali na medzinárodnej 

úrovni jednotne a odolávali taktike „rozdeľuj a panuj“, ktorú používa Ruská federácia, a 

aby zamedzili politickému nátlaku vyvíjanému prostredníctvom blokovania trás dodávok 

energie; varuje však pred nebezpečenstvom uplatňovania diplomatického prístupu, v 

rámci ktorého sa zámerne ignoruje  zneužívanie a sponzorovanie násilia niektorými 

režimami v krajinách dodávajúcich energiu; preto pripomína, že účinná a súdržná 

zahraničná politika Únie sa musí opierať o základné zásady a hodnoty demokracie, 

ľudských práv a slobody; 
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7. zdôrazňuje význam úplnej solidarity medzi členskými štátmi v oblasti energetickej 

bezpečnosti; 

8. poukazuje na to, že uprednostňovanie energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných 

zdrojov a prípadnej diverzifikácie zdrojov energie a trás dodávok zníži našu celkovú 

potrebu energie a jej dovoz a že zvýšená podpora výskumu a vývoja v oblasti energetiky, 

ktorá bude rešpektovať zásadu technologickej neutrality, je kľúčom k spravodlivej 

energetickej transformácii na nízkouhlíkové hospodárstvo a je nevyhnutná na posilnenie 

vedúceho postavenia EÚ v oblasti technológií; poukazuje na význam podpory 

uskladňovania energie a konverznej technológie v záujme ochrany pred nestálymi cenami 

energie vo svete a prerušením medzinárodných dodávok energie; 

9. vyzýva Komisiu a PK/VP, aby vytvorila komplexný rámec pre vonkajší rozmer 

energetickej únie s osobitným dôrazom na podporu strategických partnerstiev s tretími 

krajinami, ktoré sú výrobcami energie a tranzitnými krajinami, najmä v rámci európskeho 

susedstva a politík rozširovania, a to na základe zdieľania spoločných hodnôt; mal by sa 

zohľadniť súčasný stav regionálnej spolupráce a plánovanie a príprava významných 

strategických projektov infraštruktúry a rýchla mobilizácia prostriedkov pre existujúce 

projekty vrátane vytvorenia alternatívnych trás a získania dodávateľov energie pre tie 

členské štáty, ktoré sú v súčasnosti závislé od jedného dodávateľa, a tie, ktoré boli 

označené ako súčasť energetických ostrovov; zdôrazňuje význam energetického 

partnerstva s krajinami južného Stredozemia a krajinami Východného partnerstva a 

domnieva sa, že by mali mať príslušné miesto v prebiehajúcom preskúmaní európskej 

susedskej politiky; zdôrazňuje, že rozšírenie energetickej infraštruktúry, ako aj právnych 

predpisov v oblasti riadenia energetiky na Európske energetické spoločenstvo, prispeje k 

väčšej stabilite a zlepšeniu investičného prostredia v bezprostrednej blízkosti EÚ; 

10. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala vytvorenie systému výmeny energie medzi 

EÚ a Spojenými štátmi vzhľadom na súčasný a budúci rozvoj v oblasti výskumu, inovácií 

a poskytovania licencií pre sústavy elektrického vedenia, ako sú prepojenia vysokého 

napätia, s cieľom vytvoriť spoločnú globálnu sieť energie z obnoviteľných zdrojov; 

11. vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú stratégiu pre diverzifikáciu dodávok 

energie; zdôrazňuje význam nízkouhlíkových domácich zdrojov pre krajiny, ktoré sú do 

veľkej miery závislé od dovozu energie, a najmä od jedného dodávateľa; 

12. zdôrazňuje, že budúca energetická únia by mala ukončiť akúkoľvek energetickú izoláciu 

členských štátov a regiónov, a najzraniteľnejšie krajiny by mala prednostne podporovať v 

diverzifikácii ich zdrojov a trás dodávok; 

13. vyzýva Komisiu, aby urýchlila vytvorenie vzájomných prepojení v oblasti energetiky 

medzi členskými štátmi, ktoré pomôžu znížiť závislosť od dodávateľov energie mimo EÚ; 

14. vyzýva Komisiu, aby určila možnosti spoločného dojednávania energetických zmlúv 

s externými dodávateľmi energie, ktoré by mali vždy podporovať a presadzovať základné 

hodnoty EÚ, najmä rešpektovanie ľudských práv a demokracie, sociálnu ochranu a 

ochranu životného prostredia a spotrebiteľa; žiada Komisiu, aby posilnila svoju úlohu pri 

kontrole zlučiteľnosti medzivládnych dohôd a veľkých obchodných zmlúv s právom EÚ a 

ich vplyvu na energetickú bezpečnosť vrátane ich hodnotenia ex ante a účasti na 

rokovaniach; zdôrazňuje, že udržateľná spotreba zdrojov, ako aj nízkouhlíkové 
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hospodárstvo by mali byť jadrom energetickej únie, čo sa musí zohľadniť v politikách EÚ 

a v úsilí EÚ byť priekopníkom v oblasti riešenia zmeny klímy; domnieva sa, že základom 

energetickej únie by mali byť rokovania s tretími krajinami, v ktorých bude vystupovať 

jednotne; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby dobrovoľne zaviedli 

spoločný rokovací mechanizmus s cieľom posilniť potenciál spoločnej rokovacej sily EÚ, 

ktorá by viedla rokovaciu pozíciu EÚ; 

15. vyzýva Komisiu, aby vytvorila skupinu pre reflexiu na vysokej úrovni o energetickej 

bezpečnosti, zahraničnej politike a energetickej únii so silným zastúpením a zapojením 

Parlamentu a spoločenských subjektov s cieľom rozvíjať dôveryhodné dlhodobé scenáre 

dopytu, dodávky a spolupráce s externými partnermi, najmä v oblasti budovania kapacít a 

výmeny technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a 

vzťahu medzi energetickými a ľudskými právami; 

16. vyzýva Komisiu, aby naďalej zachovávala cieľ, ktorým je vytvorenie samostatnej 

energetickej kapitoly v rámci Transatlantického obchodného a investičného partnerstva 

(TTIP); 

17. vyjadruje presvedčenie, že solidarita medzi členskými štátmi ako univerzálna zásada na 

zaistenie bezpečnosti dodávok energie by sa mala rozšíriť aj na zmluvné strany 

energetického spoločenstva. 
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