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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

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

1. je rozhodne presvedčený o tom, že dlhodobo odolná energetická únia by sa mala opierať o 

vzájomné prepojenie s osobitným zameraním na energetické ostrovy a zraniteľné regióny 

v rámci EÚ, zvýšenú energetickú účinnosť, šetrenie energie, plné využívanie bezpečných 

a ekologicky udržateľných pôvodných zdrojov energie, nákladovú účinnosť, odstránenie 

energetickej chudoby, lepšiu sebestačnosť a spoluprácu a spoľahlivé posúdenia vplyvu a 

na budúcu energetickú infraštruktúru; podporuje cieľ energetickej únie, ktorý spočíva v 

odklone od hospodárstva založeného na fosílnych palivách, v rámci ktorého sa trh s 

energiou riadi centralizovane a na základe ponuky a v ktorom sa používajú zastarané 

technológie; je presvedčený, že obchod môže prispieť k splneniu tohto cieľa; 

2. zdôrazňuje, že EÚ by mala prednostne pomáhať najzraniteľnejším krajinám 

diverzifikovať ich zdroje a zásobovacie trasy vrátane spätných tokov s dôrazom na 

energiu z obnoviteľných zdrojov a s tým spojené zásobníky s cieľom zvýšiť energetickú 

účinnosť na celom svete a že by mala pomôcť vykoreniť energetickú chudobu, prispieť k 

trvalo udržateľnému rozvoju a podporiť globálne snahy v boji proti zmene klímy; 

3. poukazuje na to, že EÚ 53 % svojej energie v hodnote približne 400 miliárd EUR ročne 

dováža, čo z nej robí najväčšieho dovozcu energie na svete; pripomína, že 61 % 

dovážaného plynu sa používa na kúrenie a chladenie a že dopyt po energii v odvetví 

stavebníctva predstavuje približne 40% spotreby energie v EÚ a tretinu využitia zemného 

plynu; zdôrazňuje preto, že zisky z hľadiska energetickej účinnosti by mali významný 

vplyv na obmedzenie dovozu energie do EÚ z tretích krajín a na obchodné deficity 

členských štátov, čím by sa posilnila vyjednávacia pozícia EÚ vo vonkajších 

záležitostiach týkajúcich sa energie; je presvedčený, že ustanovenie záväzného cieľa v 

oblasti energetickej účinnosti by bolo nákladovo efektívnym spôsobom, ako dosiahnuť 

cieľ energetickej sebestačnosti; poukazuje na to, že nezamestnanosť by sa dala znížiť 

prostredníctvom ambiciózneho programu na zvýšenie energetickej účinnosti bývania v 

celej EÚ; 

4. podporuje cieľ energetickej únie, ktorý spočíva v odklonení od hospodárstva založeného 

na fosílnych palivách, v rámci ktorého sa trh s energiou riadi centralizovane a na základe 

ponuky a v ktorom sa používajú zastarané technológie a obchodné modely; je 

presvedčený, že obchod môže prispieť k splneniu tohto cieľa; 

5. zdôrazňuje, že všetky obchodné dohody by mali zahŕňať kapitoly o energetike zamerané 

na budovanie vzájomne prínosných energetických partnerstiev a na zlepšenie prístupu k 

zdrojom energie a zahraničným trhom jednak so stálymi dlhodobými partnermi, jednak s 

novými perspektívnymi partnerskými krajinami v oblastiach, akými sú aj okrem iného 

Stredná Ázia, severná Afrika, Stredozemie a Severná, Stredná a Južná Amerika, a mali by 

zvýšiť bezpečnosť dodávok energie do EÚ, pričom by umožnili diverzifikáciu zdrojov 

energie, ustanovenie energetických štandardov pre energetické produkty a rozvoj 

spoločných štandardov v záujme udržateľnej výroby energie; naďalej považuje za 

rozhodujúce znížiť závislosť od dovážanej energie, najmä prostredníctvom podpory 

obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti; žiada súdržnosť medzi obchodnou politikou 
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EÚ a zásadami energetickej politiky EÚ v tomto smere a zdôrazňuje skutočnosť, že 

kapitoly o energetike v obchodných dohodách by mali podporovať celkové ciele EÚ v 

oblasti klímy a udržateľnej energie, ako aj hlavný cieľ dekarbonizácie hospodárstva v 

súlade so závermi Európskej rady z marca 2015 o energetickej únii; 

6. zdôrazňuje, že obchodná politika EÚ by mala mať za cieľ zvýšenie energetickej 

bezpečnosti v súlade s článkom 194 ZFEÚ a diverzifikáciu európskeho energetického 

mixu a obmedzenie závislosti od dovozu od jediného vonkajšieho dodávateľa či jediného 

zdroja, pričom sa bude rešpektovať príslušné rozdelenie právomocí zakotvené v zmluve; 

zdôrazňuje, že zníženie závislosti od jedného dodávateľa by nemalo viesť k zvýšeniu 

závislosti od druhého; vyjadruje presvedčenie, že všetky projekty EÚ v oblasti 

infraštruktúry a obchodné dohody zamerané na diverzifikáciu zdrojov energie, 

dodávateľov energie a trás musia byť plne v súlade s dlhodobými záväzkami EÚ v oblasti 

dekarbonizácie a environmentálnymi právnymi predpismi a ostatnými súvisiacimi 

právnymi predpismi EÚ; 

7. vyjadruje presvedčenie, že racionalizácia dopytu po energii, propagácia bezpečných a 

ekologicky udržateľných pôvodných zdrojov energie a vzájomných energetických 

prepojení prostredníctvom ambicióznych záväzných cieľov a vzdelávanie občanov o 

zodpovednej spotrebe energie patria medzi najúčinnejšie nástroje na zníženie vonkajšej 

energetickej závislosti od nestálych medzinárodných dodávateľov energie a na 

dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy; zdôrazňuje, že pre posilnenie energetickej 

nezávislosti sú dôležité krátkodobé opatrenia, ako je zníženie dopytu po energii, rozvoj 

obnoviteľných zdrojov a ich skladovanie, skladovanie plynu, rozvoj infraštruktúry 

spätného toku plynu, podpora nových projektov, ktoré umožňujú maximálne využitie 

existujúcej infraštruktúry a príprava plánov regionálnej bezpečnosti dodávok; 

8. zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť prekážky a rozvíjať vzájomné prepojenia, ktoré 

umožnia cezhraničný obchod a vytvoria konkurencieschopné a dobre integrované 

regionálne trhy s energiou; 

9. zdôrazňuje, že európska stratégia pre dovoz energie musí zohľadňovať skutočné náklady a 

prínosy energetických zdrojov aktívnym zapojením miestneho obyvateľstva do procesov 

rozhodovania a posúdením všetkých priamych a nepriamych faktorov, a nie len tých, 

ktoré súvisia s ich priamym použitím; pripomína environmentálne, klimatické a zdravotné 

riziká a vplyvy súvisiace s ťažbou nekonvenčných fosílnych palív; 

10. zdôrazňuje významný prínos, ktorý môže mať obchod pri podpore a rozvoji energetických 

technológií orientovaných na budúcnosť, najmä v oblasti skladovania a prenosu energie, 

napr. propagácia ekologického tovaru a vypracovanie medzinárodných noriem pre 

energetickú účinnosť; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby energetickú účinnosť 

považovali za samostatný zdroj energie; zdôrazňuje, že existujúce technológie 

pretvárajúce solárnu a veternú energiu na plyn môžu pôsobiť ako ochrana pred kolísavými 

svetovými cenami za energiu vzhľadom na obrovské skladovacie zariadenia, siete na 

prenos plynu a moderné plynové elektrárne, ktoré už existujú;  zdôrazňuje, že obchodná 

politika EÚ by sa mala zamerať na odstránenie tarifných a zbytočných netarifných 

prekážok brániacich obchodu s inovačnými energetickými technológiami; poukazuje na 

to, že spoločnosti z EÚ vlastnia 40 % všetkých patentov v oblasti obnoviteľných 

technológií; 
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11. víta rokovania zamerané na dosiahnutie iniciatívy týkajúcej sa ekologického tovaru medzi 

EÚ a 13 ďalšími členmi WTO vzťahujúcej sa na výrobky, služby a technológie, ktoré 

prispievajú k ekologickému rastu, ochrane životného prostredia, pôsobeniu v oblasti klímy 

a trvalo udržateľnému rozvoju, a žiada, aby boli do konca roka 2015 uzavreté rozhovory 

na Konferencii ministrov WTO v Nairobi; 

12. vyzýva Komisiu, aby v záujme ochrany európskych energetických odvetví pred nekalým 

dovozom z tretích krajín zabezpečila prísnejšie monitorovanie protisúťažného správania a 

antidumpingových opatrení; 

13. zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli v obchodných dohodách zakotvené ustanovenia 

týkajúce sa technologickej spolupráce a služieb v oblasti energetickej účinnosti  a 

decentralizovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov vrátane údržby a rozvoja 

softvérov; poukazuje na to, že dekarbonizácia je spoločným cieľom EÚ a mnohých 

partnerských krajín, regiónov a miest; 

14. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v súlade so svojou globálnou politikou v oblasti 

zmeny klímy a záväzkom v rámci G20 spočívajúcom v postupnom vyradení fosílnych 

palív okamžite zakázali vývozné úvery na investície do elektrární na fosílne palivá;  

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rokovania o modernizácii nástrojov na ochranu 

obchodu pozastavila Rada, a to i napriek tomu, že Parlament vyjadril jasnú podporu 

prísnejším opatreniam proti nekalému dovozu z tretích krajín; 

16. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom medzinárodných obchodných nástrojov 

povzbudzovala rozvojové krajiny k diverzifikácii ich výroby energie a aby propagovala 

výrobu solárnej energie, najmä v južných krajinách susediacich s EÚ; 

17. vyzýva Radu, aby pokročila v modernizácii nástrojov na ochranu obchodu s cieľom 

zabezpečiť, aby európske výrobné odvetvia, ktoré vyrábajú predovšetkým turbíny, solárne 

panely, vysoko kvalitnú oceľ a stavebné materiály, mohli v plnej miere využiť 

transformáciu energetického systému; 

18. zdôrazňuje, že rokovania o dohode o ekologickom tovare musia vychádzať z vymedzenia 

pojmu ekologického tovaru, ktoré je zlučiteľné s politikami EÚ, a nemali by byť v rozpore 

s opatreniami na pomoc rozvojovým krajinám prijatými v rámci Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC); 

19. vyzýva členské štáty, aby v náležitých prípadoch zvýšili svoju spoluprácu v oblasti 

mechanizmov výmeny informácií o medzivládnych dohodách s tretími krajinami v oblasti 

energetiky; ďalej vyzýva Komisiu, aby preskúmala dostupné možnosti dobrovoľného 

spoločného dojednávania zmlúv s externými dodávateľmi energie v mene EÚ; opakovane 

však potvrdzuje, že pomoc by sa mala poskytovať iba na základe osobitnej žiadosti 

jedného alebo viacerých členských štátov, pričom sa zohľadní sloboda rozhodovania, 

ktorú majú podnikatelia; 

20. zdôrazňuje, že energetické dohody by mali vždy vychádzať zo zásady reciprocity a 

chrániť normy kvality a dodržiavanie podmienok právneho rámca a právnych predpisov 

EÚ; žiada Komisiu, aby vypracovala normy pre dohody o energetike s nečlenskými 

krajinami EÚ, ktoré budú podporovať záujmy EÚ; v záujme podpory demokracie a 
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transparentnosti vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Parlament o energetických 

dohodách medzi krajinami EÚ a nečlenskými krajinami EÚ; 

21. vyzýva Komisiu, aby podporila iniciatívy na spoluprácu v odvetví energetiky medzi 

krajinami východného Stredozemia, a teda prispela k mieru a hospodárskej prosperite 

svojich obyvateľov, a zdôrazňuje úlohu obchodnej politiky EÚ, ktorú môže zohrávať v 

zlepšovaní spojení medzi oboma stranami Stredozemia; pripíja sa k stanovisku Komisie, 

že je dôležité vybudovať stredomorsky plynárenský uzol, a zastáva názor, že by sa malo 

zvážiť poskytnutie podpory prostredníctvom finančných nástrojov EÚ; zároveň poukazuje 

na to, že stredozemné členské štáty by mali byť aktívne podporované v rozvoji ich kapacít 

v oblasti solárnej energie a v dodávaní svojich potenciálnych prebytkov do 

dodávateľských sietí pre menej zvýhodnené členské štáty; 

22. poukazuje na to, že vďaka otvoreniu rokovaní o dohodách o energetike s tretími krajinami 

by EÚ získala na medzinárodnej scéne silnejší hlas a vytvoril by sa potrebný rámec pre 

projekty, ktoré môžu posilniť energetickú bezpečnosť Európy, najmä veľkoplošné 

investície do nadnárodných infraštruktúrnych projektov. 
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