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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 

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

1. je pevně přesvědčen, že dlouhodobě odolná energetická unie by měla být založena na 

vzájemném propojení, se zvláštním důrazem na energetické ostrovy a zranitelné regiony v 

rámci EU, zvýšení energetické účinnosti, šetření energií, plné využití všech jejích 

bezpečných energetických zdrojů udržitelných z hlediska životního prostředí, nákladovou 

efektivnost a odstranění energetické chudoby, zlepšení vlastní účinnosti a spolupráci i 

spolehlivé posouzení dopadů na budoucí energetickou infrastrukturu; podporuje cíl 

energetické unie odklonit se od ekonomiky závislé na fosilních palivech, v níž je dodávka 

energie založena na centralizovaném přístupu určovaném nabídkou a vycházejícím ze 

starých technologií; je přesvědčen, že obchod může k naplnění tohoto cíle přispět; 

2. zdůrazňuje, že by EU měla v rámci svých priorit pomáhat nejzranitelnějším zemím 

diverzifikovat jejich zdroje a trasy pro dodávky energie, včetně zpětného toku, s důrazem 

na energii z obnovitelných zdrojů a příslušné skladovací prostory, s cílem zvýšit 

energetickou účinnost na celém světě, a měla by pomáhat vymýtit energetickou chudobu, 

přispívat ke globálnímu udržitelnému rozvoji a podporovat celosvětové úsilí o řešení 

změny klimatu; 

3. upozorňuje na to, že EU dováží 53 % své energie v hodnotě cca 400 miliard EUR ročně, 

což ji činí největším dovozcem energie na světě; připomíná, že 61 % dovezeného plynu je 

využito v budovách, především k vytápění, a že poptávka po energii ve stavebnictví 

představuje přibližně 40 % spotřeby energie v EU a jednu třetinu spotřebovaného zemního 

plynu; zdůrazňuje proto, že zvyšování energetické účinnosti by mělo významný vliv na 

omezování dovozu energie do EU z třetích zemí a na obchodní deficity členských států, 

což by posílilo vyjednávací pozici EU ve vnějších energetických záležitostech; je 

přesvědčen, že závazný cíl energetické účinnosti by byl nákladově efektivním 

prostředkem k dosažení energetické soběstačnosti; poukazuje na to, že ambiciózní 

program zvyšování energetické účinnosti bydlení v celé EU by mohl snížit 

nezaměstnanost v členských státech; 

4. podporuje cíl energetické unie odklonit se od ekonomiky závislé na fosilních palivech, v 

níž je dodávka energie založena na centralizovaném přístupu určovaném nabídkou a 

vycházejícím ze starých obchodních modelů; je přesvědčen, že obchod může k naplnění 

tohoto cíle přispět; 

5. zdůrazňuje, že veškeré obchodní dohody by měly obsahovat kapitoly o energetice 

zaměřené na vytváření oboustranně výhodných partnerství v oblasti energetiky, přičemž 

tyto kapitoly by měly usilovat o zlepšení přístupu ke zdrojům energie a k zahraničním 

trhům v rámci zavedených, dlouhodobých partnerství, a nových perspektivních 

partnerských zemí v oblastech zahrnujících střední Asii, severní Afriku, Středomoří a 

Ameriky, avšak neomezující se na tyto oblasti, a měly by učinit dodávky energie do EU 

bezpečnějšími a zavést normy kvality na energetické produkty a vyvinout společné normy 

pro udržitelnou výrobu energie; domnívá se nadále, že je klíčově důležité snížit závislost 

na dovážené energii, především širší podporou obnovitelných zdrojů energie a energetické 

účinnosti; vyzývá ke koherentnosti mezi obchodní politikou EU a zásadami energetické 
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politiky EU v tomto ohledu a zdůrazňuje, že energetické kapitoly v obchodních dohodách 

by měly podporovat celkové cíle EU v oblasti klimatu a udržitelné energie i k dosažení 

cíle dekarbonizace hospodářství v souladu se zasedáním Evropské rady o energetické unii 

z března 2015; 

6. poukazuje na to, že obchodní politika EU by se měla zaměřovat na zvýšení energetické 

bezpečnosti v souladu s článkem 194 SFEU a na diverzifikaci evropské skladby zdrojů 

energie a snižování závislosti na jednom dodavatelském a tranzitním bodě a současně 

respektovat příslušné rozdělení pravomocí stanovené ve Smlouvě; zdůrazňuje, že snížení 

závislosti na jednom dodavateli by nemělo vést ke zvýšení závislosti na dodavateli 

druhém; je přesvědčen, že všechny projekty v oblasti infrastruktury a obchodní dohody 

EU usilující o diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a přepravních tras energie musí být zcela v 

souladu s dlouhodobými závazky EU v oblasti snižování emisí uhlíku a s právními 

předpisy EU v oblasti životního prostředí a dalšími příslušnými právními předpisy; 

7. je přesvědčen, že nejúčinnějšími nástroji ke snížení závislosti na vnější energii dodávané 

nestálými mezinárodními dodavateli energie a k dosažení cílů EU v oblasti ochrany 

klimatu jsou racionalizace poptávky po energii, podpora bezpečných a environmentálně 

udržitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a lepší energetické 

propojení, a to prostřednictvím ambiciózních závazných cílů a výchovou občanů k 

odpovědné spotřebě energie; je přesvědčen, že energetickou závislost lze v krátkodobém 

výhledu snížit racionalizací poptávky po energii, rozvojem obnovitelných zdrojů energie a 

uchovávání této energie, skladováním plynu, vybudováním infrastruktury umožňující 

zpětný tok plynu, podporou nových projektů, které zajistí maximální využití stávající 

infrastruktury, a vypracováním regionálních plánů pro zabezpečení dodávek; 

8. zdůrazňuje, že je nutné odstranit místa se sníženou průchodností a budovat propojení, 

která umožní přeshraniční obchod a vytvoření konkurenceschopných a plně integrovaných 

regionálních energetických trhů; 

9. poukazuje na to, že evropská strategie dovozu energie musí zohledňovat skutečné náklady 

a přínosy zdrojů energie tím, že aktivně zapojí místní obyvatelstvo do rozhodovacích 

procesů, a tím, že zhodnotí všechny přímé i nepřímé faktory, a nikoli pouze faktory 

spojené s přímým využíváním zdrojů energie; připomíná environmentální, klimatická a 

zdravotní rizika a dopady spojené s těžbou nekonvenčních fosilních paliv; 

10. zdůrazňuje důležitý příspěvek, který může přinášet obchod k podpoře a rozvoji na 

budoucnost orientovaných technologií v energetice, zejména pokud jde o skladování a 

dopravu energie, např. podporu „zeleného zboží“ a rozvoj mezinárodních norem pro 

energetickou účinnost; vyzývá Komisi a členské státy, aby energetickou účinnost 

považovaly za zdroj energie sám o sobě; zdůrazňuje, že stávající technologie převádějící 

vyráběnou solární a větrnou energii na plyn mohou představovat záruku proti kolísání 

celosvětových cen energie vzhledem k již existujícím obrovským skladovacím zařízením, 

plynárenským přepravním soustavám a moderním plynovým elektrárnám; zdůrazňuje, že 

by měla obchodní politika EU usilovat o odstranění celních a necelních překážek obchodu 

v oblasti inovativních energetických technologií; poukazuje na to, že společnosti z EU 

vlastní 40 % všech patentů v oblasti technologií využívajících obnovitelné zdroje; 

11. vítá jednání o „iniciativě zeleného zboží“ mezi EU a 13 dalšími členy WTO, jež se týká 

produktů, služeb a technologií, které přispívají k zelenému růstu, k ochraně životního 
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prostředí, ke klimatickým opatřením a k udržitelnému rozvoji, a vyzývá k uzavření 

rozhovorů do konce roku 2015 – na ministerské konferenci WTO v Nairobi; 

12. vyzývá Komisi, aby zajistila přísnější sledování jednání, které narušuje hospodářskou 

soutěž, a antidumpingová opatření na ochranu evropského odvětví energetiky před 

nekalým dovozem ze třetích zemí; 

13. zdůrazňuje význam ustanovení obchodních dohod, která se týkají technologické 

spolupráce a služeb v oblasti energetické účinnosti a decentralizované výroby energie z 

obnovitelných zdrojů, včetně údržby a vývoje softwaru; poukazuje na to, že snižování 

emisí uhlíku je společným cílem EU a řady partnerských zemí, regionů a měst; 

14. vyzývá členské státy a Komisi, aby v souladu se svou globální politikou v oblasti změny 

klimatu a se závazkem skupiny G20 postupně zrušit dotace na fosilní paliva neprodleně 

zakázala vývozní úvěry na investice do elektráren na fosilní paliva; 

15. vyjadřuje politování nad tím, že se v Radě zastavily diskuse o modernizaci nástrojů na 

ochranu obchodu navzdory tomu, že Parlament vyjádřil přísnějším opatřením proti 

nekalému dovozu ze třetích zemí důraznou podporu; 

16. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím nástrojů mezinárodního obchodu pobízela rozvojové 

země k diverzifikaci své výroby energie, a aby podporovala výrobu solární energie 

zejména v oblasti jižního sousedství EU; 

17. vyzývá Radu, aby pokročila v modernizaci nástrojů na ochranu obchodu a zajistila tak, 

aby evropský zpracovatelský průmysl, který vyrábí zejména turbíny, solární panely, 

vysoce kvalitní ocel a stavební materiály, mohl v plné míře využít energetického 

přechodu; 

18. zdůrazňuje, že jednání o dohodě o environmentálním zboží se musí opírat o definici 

environmentálního zboží, která je v souladu s politikami EU, a neměla by být v rozporu s 

opatřeními pro rozvojové země přijatými v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 

(UNFCCC); 

19. vyzývá členské státy, aby v případě potřeby zvýšily spolupráci v oblasti mechanismu 

výměny informací o mezivládních dohodách se třetími zeměmi v oblasti energetiky; 

vyzývá dále Komisi, aby prozkoumala možnosti dobrovolných společných vyjednávání 

jménem EU s vnějšími dodavateli o zakázkách v oblasti energetiky; opakuje však, že 

pomoc by měla být poskytnuta pouze v případě konkrétní žádosti jednoho nebo několika 

členských států, přičemž je třeba zohlednit svobodu podnikatelů při přijímání rozhodnutí; 

20. zdůrazňuje, že energetické dohody by se měly vždy opírat o zásadu vzájemnosti a 

zajišťovat normy kvality a dodržování rámcových právních podmínek a právních předpisů 

EU; žádá Komisi, aby vypracovala normy pro energetické dohody se zeměmi mimo EU, 

které podpoří zájmy EU; v zájmu prosazování demokracie a transparentnosti žádá Komisi, 

aby pravidelně informovala Parlament o energetických dohodách mezi EU a zeměmi 

mimo EU; 

21. vyzývá Komisi, aby podpořila iniciativy v oblasti spolupráce v odvětví energetiky mezi 

zeměmi Středomoří, a tak přispěla k míru a prosperitě národů těchto zemí a zdůrazňuje 
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úlohu, kterou může obchodní politika EU hrát při zlepšování propojení mezi oběma 

stranami Středomoří; sdílí názor Komise, že je důležité vybudovat plynárenský uzel ve 

Středomoří a zastává názor, že je třeba zvážit jeho podporu z finančních nástrojů EU; 

současně zdůrazňuje, že středomořské členské státy by měly být aktivně podporovány v 

budování svých kapacit v oblasti solární energetiky a v dodávání případných přebytků do 

rozvodných sítí méně zvýhodněných členských států; 

22. poukazuje na to, že zahájením jednání o dohodách v oblasti energetiky s třetími zeměmi 

by EU získala silnější hlas na mezinárodní scéně a vznikl by potřebný rámec pro projekty, 

které mohou zvýšit energetickou bezpečnost Evropy, především rozsáhlé investice do 

přeshraničních projektů budování infrastruktury. 
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