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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. zastáva názor, že energetická bezpečnosť sa najefektívnejšie môže dosiahnuť lepšou 

koordináciou národných energetických politík, vytvorením skutočnej energetickej únie 

s jednotným energetickým trhom a spoločnou energetickou politikou a spoluprácou 

členských štátov v tejto oblasti, v súlade so zásadami solidarity a dôvery; v tejto súvislosti 

sa domnieva, že ďalšia integrácia energetickej politiky by mala byť na prospech členských 

štátov, v súlade s cieľmi a medzinárodnými záväzkami EÚ, ako aj deklarovanými cieľmi, 

a nemala by byť v rozpore so záujmami členských štátov ani ich občanov; podporuje 

snahy o vytvorenie spoločnej pozície EÚ v rámci multilaterálnych energetických inštitúcií 

a rámcov; 

2. zdôrazňuje, že energia predstavuje základný statok ľudstva a že dôležitým cieľom 

energetickej únie je zabezpečiť rovnaký a cenovo dostupný prístup pre všetkých a bojovať 

proti energetickej chudobe a monopolom; domnieva sa, že prostredníctvom spolupráce 

v otázkach energetiky týkajúcich sa oblasti dopravy, bezpečnosti dodávok a výroby môže 

EÚ pozitívne prispieť k presadzovaniu a upevneniu demokracie, právneho štátu 

a ľudských práv v partnerských krajinách; pripomína, že diplomacia v oblasti zmeny 

klímy je neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky EÚ a v tejto súvislosti požaduje 

úplnú integráciu jej klimatických politík do energetickej politiky EÚ a komplexnú 

stratégiu, ktorá toto prepojenie účinným spôsobom posilní; zdôrazňuje skutočnosť, že 

dodávatelia plynu musia dodržiavať medzinárodné normy v oblasti ľudských práv 

a environmentálne normy EÚ; 

3. trvá na tom, že ak má energetická únia fungovať, je nevyhnutné disponovať dostatočným 

prepojením medzi členskými štátmi EÚ a že sa to týka tak plynovodov ako elektrických 

sietí; je presvedčený, že len tak bude možné minimalizovať všetky nepriaznivé účinky, 

ktoré by mohli byť zapríčinené dodávateľmi; 

4. požaduje lepšie prepojenie energetickej a klimatickej politiky; pripomína potrebu zabrániť 

vytváraniu nových spôsobov dopravy na báze fosílnych palív a potrebu znížiť do roku 

2050 emisie skleníkových plynov o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990; 

5. zdôrazňuje, že z hľadiska energetickej bezpečnosti sú skvapalnený zemný plyn (LNG) 

a skladovanie plynu mimoriadne dôležité pre vyhnutie sa závislosti od jediného 

dodávateľa energie; berie na vedomie rozhodnutie USA vyvážať do EÚ; v tejto súvislosti 

požaduje podporu a rozvoj nových plynárenských uzlov, prepravných koridorov 

a zásobníkov LNG v strednej a juhovýchodnej oblasti a v pobrežných oblastiach Pobaltia 

a Stredomoria, ako aj maximalizáciu využitia existujúcich zásobníkov LNG; je 

presvedčený, že takéto opatrenia môžu pomôcť zlepšiť energetickú bezpečnosť 

zohľadňujúc klesajúci dopyt po plyne v celej Európe, riziko naviazaných zdrojov a ciele 

EÚ na roky 2030 až 2050 v oblasti klímy a energetiky; zdôrazňuje, že Komisia by pri 

uzatváraní budúcich zmlúv o dodávkach plynu mala zvážiť, že v budúcnosti bude 

zohrávať dôležitú úlohu výroba „umelého“ zemného plynu; 

6. zdôrazňuje význam zníženia alebo skončenia závislosti EÚ na zemnom plyne a rope 
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z autoritárskych režimov, ktoré porušujú ľudské práva, v záujme zachovania súladu 

s pôvodnými hodnotami EÚ a účinnosti vonkajšej činnosti EÚ; 

7. berie na vedomie vyhliadky obrovského rozmachu celosvetových dodávok LNG (50 %) 

v nadchádzajúcich rokoch a následne nižších cien; poukazuje na to, že pre EÚ to 

predstavuje významnú príležitosť, najmä z hľadiska bezpečnosti a odolnosti; 

8. domnieva sa, že LNG, prepojenia energetických sietí a skladovanie plynu sú dôležitými 

prvkami energetickej únie a mali by prispieť k ukončeniu akéhokoľvek druhu energetickej 

izolácie členských štátov a regiónov; zdôrazňuje potrebu podporovať najzraniteľnejšie 

krajiny v ich snahe diverzifikovať svoje zdroje a trasy dodávok; domnieva sa, že by sa to 

malo dosiahnuť vytváraním nových terminálov LNG, distribučných sústav 

a plynárenských prepojovacích vedení s reverzným chodom, najmä vo vzdialenejších 

a/alebo slabšie pripojených členských štátoch, ako sú Grécko, Bulharsko, pobaltské štáty 

a Španielsko, zaručením bezpečnosti námorných dodávateľských trás a posilnením 

energetickej bezpečnosti prostredníctvom zníženia dopytu formou opatrení zameraných na 

účinnosť; pripomína, že podpora LNG by členské štáty dotlačila k menšej závislosti na 

dovoze iných surovín, vzhľadom na to, že každé 1 % zlepšenia energetickej efektívnosti 

znamená zníženie dovozu plynu do EÚ o 2,6 %; 

9. vyjadruje znepokojenie nad navrhovaným projektom zdvojnásobenia kapacity 

existujúceho plynovodu Nord Stream, zdôrazňuje, že tento projekt je v rozpore so 

základnými zásadami plne integrovanej, bezpečnej, konkurencieschopnej a udržateľnej 

energetickej únie a vyvoláva vážne pochybnosti o jeho zlučiteľnosti s vnútorným trhom 

s energiou, najmä tretím energetickým balíkom; zdôrazňuje, že ak sa zrealizuje projekt 

Nord Stream 2, bude to v rozpore so zásadou solidarity a dôvery medzi členskými štátmi, 

naruší to doterajšie úsilie o diverzifikáciu zdrojov dodávok, najmä v strednej 

a juhovýchodnej Európe, a negatívne to ovplyvní hospodársku udržateľnosť a efektívnosť 

existujúcich a budúcich terminálov LNG; 

10. poukazuje na to, že vzhľadom na vyhliadky rozšírenia dodávok LNG v nadchádzajúcich 

rokoch by sa táto stratégia mohla doplniť o posúdenie potreby tankerov prevážajúcich 

LNG a opatrení umožňujúcich lodiarskemu priemyslu EÚ, aby využil túto príležitosť, čím 

sa prispeje k dosiahnutiu cieľa zvýšiť podiel priemyslu na HDP do roku 2020 na 20 %; 

žiada monitorovanie bezpečnostných noriem na prepravu LNG a v prípade potreby ich 

sprísnenie, v kontexte opatrení na predchádzanie terorizmu; 

11. požaduje väčšiu inštitucionálnu konvergenciu a súčinnosť, a najmä lepšiu integráciu 

priorít v oblasti vonkajšej energetickej bezpečnosti do politík, ktoré presadzuje vysoká 

predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka 

Komisie (VP/PK), a lepšiu koordináciu medzi VP/PK a zodpovednými komisármi; 

vyzýva PK/VP a členské štáty, aby posilnili existujúce a vytvorili nové formy spolupráce 

v oblasti energetiky so súčasnými a potenciálnymi dodávateľmi, ako aj tranzitnými 

krajinami a ďalšími kľúčovými aktérmi; vyzýva v tejto súvislosti VP/PK, aby Parlament 

pravidelne informovala o vykonávaní akčného plánu diplomacie EÚ v oblasti energetiky. 

12. domnieva sa, že EÚ by mala úzko spolupracovať so svojimi medzinárodnými partnermi 

a na medzinárodných fórach s cieľom zabezpečiť voľný, flexibilný a transparentný trh 

s LNG na celom svete. 
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