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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. domnívá se, že energetické bezpečnosti lze nejefektivněji dosáhnout pomocí lepší 

koordinace vnitrostátních energetických politik, zavedením skutečné energetické unie 

s jednotným trhem s energií a společnou energetickou politikou a také pomocí spolupráce 

mezi členskými státy v této oblasti, v souladu se zásadami solidarity a důvěry; je 

přesvědčen v této souvislosti, že by další integrace energetické politiky měla být ve 

prospěch členských států, v souladu s cíli EU a mezinárodními závazky a také se 

stanovenými cíli a že by neměla být v rozporu se zájmy členských států nebo jejich 

občanů; podporuje úsilí o dosažení společného postoje EU v mnohostranných 

energetických institucích a rámcích; 

2. zdůrazňuje, že energie je základním statkem lidstva a že důležitým cílem energetické unie 

je zajistit spravedlivý a cenově přijatelný přístup pro všechny a bojovat proti energetické 

chudobě a monopolům; je přesvědčen, že prostřednictvím spolupráce v energetických 

otázkách, které se týkají dopravy, bezpečnosti dodávek a výroby, může EU pozitivně 

přispět k úsilí o prosazování a posílení demokracie, právního státu a lidských práv 

v partnerských zemích; připomíná, že diplomatická činnost v oblasti změny klimatu je 

nedílnou součástí zahraniční politiky EU, a v této souvislosti požaduje plnou integraci 

svých politik v oblasti klimatu do politiky EU v oblasti energetiky a komplexní strategii, 

která toto propojení účinně posílí; zdůrazňuje, že dodavatelé plynu musí dodržovat 

mezinárodní lidská práva a environmentální normy EU; 

3. zdůrazňuje, že pokud má energetická unie fungovat, je zásadní dostatečné propojení mezi 

členskými státy EU, což platí jak pro plynovody a ropovody, tak pro elektrické sítě; 

domnívá se, že pouze tímto způsobem lze minimalizovat jakékoli negativní dopady 

způsobené dodavateli; 

4. požaduje lepší propojení politik v oblasti energetiky a klimatu; připomíná nutnost zabránit 

vytvoření nové závislosti na fosilních palivech a nezbytnost snížit do roku 2050 emise 

skleníkových plynů o 80-95 % oproti úrovním z roku 1990; 

5. zdůrazňuje, že skladování zkapalněného zemního plynu a plynu má zvláštní význam, 

pokud se má z důvodu energetické bezpečnosti zabránit závislosti na jediném dodavateli 

energie; bere na vědomí rozhodnutí Spojených států vyvážet do EU; vyzývá v této 

souvislosti k podpoře a rozvoji nových uzlů zemního plynu, přepravních tras 

a skladovacích stanic zkapalněného zemního plynu ve středních a jihovýchodních 

regionech a v pobřežních oblastech Pobaltí a Středomoří a také k maximálnímu využití 

stávajících terminálů pro skladování zkapalněného zemního plynu; je přesvědčen, že by 

tato opatření mohla napomoci zlepšení energetické bezpečnosti vzhledem k poklesu 

poptávky po plynu v celé Evropě, k riziku uvízlých aktiv a k cílům EU v oblasti klimatu 

a energetiky na roky 2030 a 2050; zdůrazňuje, že Komise by měla v budoucích smlouvách 

o dodávkách plynu zvážit skutečnost, že v budoucnu bude hrát významnou úlohu výroba 

„umělého zemního plynu“; 

6. zdůrazňuje, že je důležité omezit nebo ukončit závislost EU na dodávkách zemního plynu 
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a ropy ze zemí s autoritářskými režimy, které porušují lidská práva, v souladu se 

základními hodnotami EU a s účinností vnější činnosti EU; 

7. konstatuje perspektivu velmi širokého (50 %) rozšíření celosvětových dodávek 

zkapalněného zemního plynu v nadcházejících letech a v důsledku toho i nižších cen; 

poukazuje na to, že se jedná o významnou příležitost pro EU, zvláště pokud jde 

o bezpečnost a odolnost v oblasti zemního plynu; 

8. domnívá se, že zkapalněný zemní plyn, propojení a skladování plynu jsou důležitými 

prvky energetické unie a měly by přispět k odstranění jakékoli energetické izolace 

členských států a regionů; zdůrazňuje potřebu podporovat nejzranitelnější země v úsilí 

o diverzifikaci jejich zdrojů a tras dodávek; domnívá se, že by toho mělo být dosaženo 

pomocí vytvoření nových terminálů LNG, distribučních systémů a propojení 

plynárenských soustav se schopností zpětného toku (zvláště v nejvzdálenějších a/nebo 

nejhůře propojených členských státech, jako je Řecko, Bulharsko, pobaltské státy 

a Španělsko), a to zajištěním bezpečnosti námořních dodavatelských tras a posílením 

energetické bezpečnosti členských států snížením poptávky pomocí opatření zaměřených 

na energetickou účinnost; připomíná, že podpora zkapalněného zemního plynu by přispěla 

k menší závislosti členských zemí na jiném dovozu vzhledem k tomu, že dovoz plynu do 

EU se při každém zlepšení energetické účinnosti o 1 % snižuje o 2,6 %; 

9. vyjadřuje znepokojení nad navrhovaným projektem zdvojnásobení stávající kapacity 

plynovodu Nord Stream, zdůrazňuje, že tento projekt je v rozporu se základními zásadami 

plně integrované, bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné energetické unie, a vyjadřuje 

vážné výhrady, pokud jde o jeho kompatibilitu s vnitřním trhem s energií, zejména 

s třetím energetickým balíčkem; zdůrazňuje, že pokud bude plynovod Nord Stream 2 

realizován, bude v rozporu se zásadou solidarity a důvěry mezi členskými státy, zmaří 

dosavadní úsilí o diverzifikaci zdrojů dodávek, zejména ve střední a jihovýchodní Evropě, 

a negativně ovlivní hospodářskou udržitelnost a účinnost stávajících a budoucích 

terminálů zkapalněného zemního plynu; 

10. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že dodávky zkapalněného zemního plynu mají 

v nadcházejících letech potenciál růstu, mohlo by tuto strategii doplnit posouzení potřeb 

týkající se plavidel pro přepravu zkapalněného zemního plynu a opatření, která by 

loďařskému průmyslu EU umožnila využít této příležitosti a přispět tak k dosažení cíle, 

podle kterého by podíl průmyslu na HDP měl být v roce 2020 okolo 20 %; žádá, aby byly 

bezpečnostní požadavky na přepravu zkapalněného zemního plynu sledovány a, bude-li to 

nutné, aby byly zpřísněny v souvislosti s opatřeními pro boj proti terorismu; 

11. vyzývá k většímu institucionálnímu sbližování a součinnosti a zejména k dokonalejšímu 

začlenění priorit vnější energetické bezpečnosti do politiky, kterou uskutečňuje 

místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku, a k dokonalejší koordinaci mezi ní a příslušným komisaři; vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie spolu s členskými státy, aby 

posílily stávající spolupráci v oblasti energetiky a navázaly novou spolupráci se 

stávajícími a potenciálními dodavateli, jakož i s tranzitními státy a dalšími klíčovými 

hráči; vyzývá v této souvislosti místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, 

aby pravidelně informovala Parlament o provádění akčního plánu diplomatické činnosti 

EU v oblasti energetiky. 
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12. domnívá se, že EU by měla úzce spolupracovat se svými mezinárodními partnery 

a mezinárodními fóry, aby zajistila volný, likvidní a transparentní trh se zkapalněným 

zemním plynem na celém světě. 
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