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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že EU má významné zpoždění v oblasti využití a výroby biopaliv, jež 
představují klíčové prvky mezinárodního obchodu;

2. zdůrazňuje rozhodující přínos, který může mít skutečná strategie zaměřená na podporu 
udržitelného využití biomasy: snížení emisí skleníkových plynů, rozvíjení nových 
příležitostí prostřednictvím průmyslového zpracování zemědělských produktů, zejména 
biopaliv druhé generace, snížení energetické závislosti EU a podpora růstu 
a zaměstnanosti, jak v zemích Evropské unie, tak v jiných částech světa, zejména 
v rozvojových zemích;

3. domnívá se, že pro dosažení těchto cílů se musí vypracovat politika směřující k rozvoji 
evropského průmyslového odvětví biopaliv a zvýšit využívání těchto výrobků v EU; 
poukazuje nicméně na riziko nezvratného dopadu na životní prostředí, který může být 
způsoben neuváženým, nekontrolovaným a intenzivním pěstováním, výrobou nebo 
dovozem biopaliv;

4. konstatuje, že dovoz bioetanolu je z hlediska změny klimatu dobrým řešením;

5. konstatuje, že na světovém trhu se nyní obchoduje s biopalivy a že EU není ještě v této 
oblasti soběstačná; soudí nicméně, že zásadní prioritou by měla být podpora vnitřní 
výroby;

6. zdůrazňuje, že k nezbytným podmínkám rozvoje silného a dynamického evropského 
průmyslového odvětví biopaliv rozhodně patří zavedení odpovídajícího a soudržného 
obchodního, daňového a celního rámce zaručujícího konkurenceschopnost biopaliv 
vyrobených v EU;

7. domnívá se, že je vhodné definovat pro dané období přijatelnou míru dovozu bioetanolu 
do EU, která by byla slučitelná s postupným rozvojem produkce Společenství v souladu 
s evropskou strategií ve prospěch udržitelného rozvoje a zejména v energetickém 
odvětví a že by obchodní a celní politika měla být slučitelná s udržením tohoto tempa 
při zohlednění závazných pravidel rozvojové politiky;

8. konstatuje, že výrobní náklady bioetanolu jsou za současných podmínek v Evropské 
unii vyšší, než jak je tomu v několika zemích, které jsou jeho významnými výrobci, 
jako například Brazílie a Spojené státy americké; připomíná nicméně, že 
konkurenceschopnost těchto zemí je výsledkem programů rozsáhlých dotací a veřejných 
podpor praktikovaných již mnoho let a že tato konkurenceschopnost se dále zakládá, 
například v Brazílii, na praktikách pochybných jak z hlediska sociálního, tak z hlediska 
ochrany životního prostředí;

9. soudí, že podpora poptávky po bioetanolu v Evropské unii pomocí opatření, z nichž 
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některá znamenají využití veřejných finančních prostředků nebo zahrnují zatížení 
rozpočtů Společenství a jeho členských států, by neměla přinášet výhradní prospěch 
dováženým výrobkům;

10. zdůrazňuje, že je nezbytné zvážit vhodnost začlenění bioetanolu jakožto „citlivého 
výrobku“ do rámce jednání WTO o přístupu na zemědělský trh a vyloučit jej, pokud je
to vhodné, z působnosti zvažovaného režimu snížených celních sazeb;

11. žádá Komisi, aby co nejdůrazněji odmítala jakékoli návrhy vedoucí v rámci vyjednávání 
s WTO o obchodě a životním prostředí k zařazení bioetanolu na seznam 
„environmentálních výrobků“, které by mohly podléhat odstranění nebo snížení cel;

12. konstatuje, že některé rozvojové země disponují v celosvětovém měřítku skvělými 
konkurenčními příležitostmi v oblasti výroby a prodeje biopaliv, nicméně že je žádoucí 
paralelně přistoupit k určité normalizaci kvality paliv; domnívá se, že je žádoucí 
odstranit obchodní překážky technického či jiného rázu, aby tak byl umožněn vznik 
skutečného světového trhu;

13. vyzývá Komisi, aby obezřetně projednala žádosti o preferenční přístup na trh 
Společenství pro bioetanol, které předkládají naši partneři ze zemí Mercosur v rámci 
biregionálních jednání EU s touto oblastí; domnívá se, že bude nezbytné, aby byly 
veškeré otázky týkající se mezinárodních energetických trhů projednávány 
v multilaterálních uskupeních jako je WTO, čímž by byla zabezpečena největší možná 
transparentnost, a aby byl společný zájem Unie rozhodující v souladu s budoucí 
společnou energetickou politikou;

14. domnívá se, že uplatňování systému všeobecných celních preferencí („GSP“) 
a „GSP +“ by mělo podpořit cíl ekonomického rozvoje nejzranitelnějších zemí a mělo 
by být v oblasti výroby bioetanolu v souladu s cíli budoucí společné energetické 
politiky; vyzývá Komisi, aby uplatňovala ve všech nezbytných případech vhodné 
způsoby odstupňování, zakládající se na kritériích uvedených v nařízení Rady (ES) 
č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních 
preferencí1;

15. schvaluje snahu Komise podpořit průmyslové odvětví biopaliv v rozvojových zemích 
a regionech, které mají v daném odvětví potenciál a ve kterých by místní výroba mohla 
přispět k trvalému snížení chudoby; soudí nicméně, že by tato politika měla být 
vyvážená a zaměřená především na pokrytí vlastních energetických potřeb těchto zemí, 
než na výlučné rozvíjení jejich vývozních kapacit;

16. domnívá se, že EU by měla ve všech svých partnerských a preferenčních smlouvách 
a ve smlouvách o volném obchodu klást větší důraz na vytvoření otevřených trhů 
biopaliv; je přesvědčen, že transparentní, sjednocené a otevřené evropské a mezinárodní 
trhy zajistí dlouhodobý a udržitelný rozvoj odvětví; vyzývá Komisi, aby v tomto smyslu 
zhodnotila všechny preferenční dohody;

  
1 Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s.1.
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17. důrazně žádá, aby bylo věnováno více politické a hospodářské pozornosti spolupráci na 
trzích s biopalivy v EU a s ní sousedících evropských zemích a integraci těchto trhů, 
zejména v rámci konkrétních partnerských dohod;

18. vyzývá Komisi, aby řádně zvážila možnost zavést v zemědělské kapitole kombinované 
nomenklatury zvláštní celní položku nebo podpoložku pro bioetanol a výrobky 
z bioetanolu, což by umožnilo lépe hodnotit skutečný stav dovozu a dohlížet na zařazení 
do správné celní položky;

19. vybízí Komisi a členské státy, aby prokázaly zvláštní bdělost v otázce pokusů
o podvody a obcházení cel pro bioetanol a aby zejména dohlížely na dodržování 
pravidel původu a pravidel pro sazební zařazení a předcházely zneužívání určitých 
režimů s podmíněným osvobozením od cla;

20. zdůrazňuje, že Společenství může v případě potřeby využít ochranných obchodních 
nástrojů (antidumping, dovozní přirážky, ochranné doložky) a chránit tak svůj průmysl 
před nekalou konkurencí dovozů nebo před nadměrnými dovozy; zdůrazňuje, že pojem 
„významné zpoždění ve vytváření průmyslového odvětví“ se vztahuje zejména na 
vznikající průmyslové odvětví, jakým je odvětví bioetanolu, při analýzách škod 
způsobených v rámci takových postupů;

21. žádá Komisi, aby předložila Parlamentu do 1. dubna 2007 zprávu o výrobních 
a vývozních podmínkách bioetanolu ve třetích zemích, které jsou hlavními výrobci 
bioetanolu, na jejímž základě by mohl Parlament posoudit korektnost hospodářské 
soutěže mezi výrobou Společenství a dovozem z těchto zemí; žádá, aby se tato zpráva 
týkala zejména programů podpor a dalších typů státních podpor, stejně jako fungování 
tohoto průmyslu ze sociálního hlediska a z hlediska životního prostředí;

22. žádá Komisi o vytvoření systému certifikace biopaliv používaných v EU, aby se 
zajistilo, zejména prostřednictvím programu EU „globální sledování životního prostředí 
a bezpečnosti“ (GMES), že jejich výroba probíhá v souladu s platnými normami na 
ochranu životního prostředí a že tato výroba nemá žádný negativní dopad na životní 
prostředí;

23. vyzývá Komisi k zavedení systému certifikace, který bude opravňovat k udržitelné 
výrobě biopaliv, ať už v rámci EU, nebo v rámci dovozů ze třetích zemí;

24. zdůrazňuje prvořadou roli, kterou EU hraje v celosvětovém měřítku v oblasti ustavení 
norem na ochranu životního prostředí a sociální sféry, a vybízí Komisi, aby tyto normy 
propagovala ve svých obchodních vztazích se třetími zeměmi s cílem zvýšit v co 
nejvyšší míře udržitelnost výroby biopaliv a zajistit, aby byla jejich výroba v těchto 
zemích co nejvíce nákladově efektivní;

25. domnívá se, že by Komise měla věnovat zvláštní pozornost problematice logistiky, 
zejména světové logistice a bezpečnosti; je toho názoru, že je žádoucí mít tyto otázky 
na zřeteli v rámci hodnocení EU týkajících se dopadů na udržitelný rozvoj; vyzývá 
Komisi, aby hodnocení provedla včas;
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26. žádá Komisi, aby vyjasnila režim státních podpor a aby doporučila osvobození od daní 
a poplatků s cílem podpořit rozvoj biopaliv v EU;

27. pozitivně hodnotí snahu Komise klást důraz na současné energetické využívání 
intervenčních zásob obilovin Společenství pro výrobu obnovitelné energie; poukazuje 
na to, že se touto cestou může snížit množství obilovin z intervenčních fondů pro vývoz 
a EU proto může snáze plnit závazky, které má vůči WTO; z tohoto důvodu vyzývá 
Komisi k vytvoření vhodných podpůrných nástrojů, které by přispívaly k tomu, aby 
bylo takto využito co nejvyšší možné množství obilovin z intervenčních zásob;

28. soudí, že aktivity Evropského zemědělského fondu by se měly rozšířit i na podporu 
energetického využití biomasy a že je žádoucí zvýšit maximální plochu, pro kterou jsou 
garantovány dotace v režimu podpor tohoto typu výroby, nad 1,5 milionu hektarů;

29. soudí, že je žádoucí upřednostňovat v rámci EU výzkumné aktivity v oblasti 
nepotravinářských plodin s cílem zajistit efektivní a úsporné využití obdělávaných 
ploch;

30. soudí, že by Komise měla přezkoumat všechny akční plány a směrnice s cílem umožnit 
racionální výrobu a využití obnovitelné energie a biopaliv a že by toto přezkoumání 
mělo být provedeno hlavně v oblasti rostlinné výroby, lesnictví a správy odpadů;

31. soudí, že nezbytnost výroby biopaliv lze vidět pouze jako součást rozumného a 
realistického propojení výroby potravin s energetickým využitím; upozorňuje, že tento 
přístup je obzvláště významný v souvislosti s budoucí nedostatečnou produkcí potravin 
ve světě; vyzývá Komisi, aby tuto otázku vnesla na mezinárodní úroveň.
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