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NÁVRHY

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

1. podporuje Komisi v přístupu k energetické politice založeném na předpokladu, 
že základem hospodářské konkurenceschopnosti je stabilní a spolehlivý regulační rámec, 
který respektuje tržní mechanizmy;

2. podporuje komplexní přístup k energetické politice, který rovnoměrně zohledňuje 
zabezpečení dodávek energie, konkurenceschopnost a udržitelnost životního prostředí 
včetně klimatických změn;

3. zdůrazňuje, že zavedení vnitřního trhu EU s energií a možnost jeho rozšíření 
do nečlenských zemí by mohlo být klíčovým příspěvkem k zabezpečení dodávky energie;

4. naléhá na členské státy, aby nehledaly řešení předpokládaných národních zájmů v oblasti 
zabezpečení dodávky energie na úkor fungujícího vnitřního trhu;

5. zdůrazňuje zvláštní význam účinných regulačních struktur a přidělení přiměřených 
pravomocí státním regulačním a antimonopolním orgánům, aby se zabránilo 
dominantnímu postavení na trhu a vznikl fungující vnitřní trh s cílem zajistit dostupné 
ceny energie; poukazuje na svou podporu průzkumů Komise týkajících se tohoto sektoru 
a naléhavě žádá Komisi, aby při řešení případů porušování předpisů ohledně hospodářské 
soutěže plně využívala všech dostupných nástrojů;

6. poukazuje na to, že v současnosti lze velkou část nákladů na energii připsat daňovému 
zatížení, a zdůrazňuje proto, že konkurenceschopnost evropského průmyslu by se měla 
podpořit pomocí realizace cílů energetické politiky, jako je např. zvýšení energetické 
účinnosti či podpora obnovitelných zdrojů energie, a následně by se měly zavést pozitivní 
stimulační mechanizmy, tj. „zelené daně“;

7. domnívá se, že za účelem omezení dopadu vyšších mezinárodních cen energie 
na hospodářství EU a její občany je naprosto nezbytné snížit závislost EU na dovozu ropy;

8. žádá, aby byla v oblasti energetiky zavedena spravedlivá pravidla hospodářské soutěže 
jakožto způsob, jak zlepšit konkurenceschopnost;

9. považuje za vhodné, aby se případné rozšíření regulačního rámce odložilo a aby se místo 
toho urychlilo uplatňování stávajících evropských předpisů v členských státech; je toho 
názoru, že by se o dalších regulačních opatřeních mělo uvažovat až tehdy, když se v praxi 
neosvědčí mechanizmy obsažené ve stávajících právních předpisech týkajících 
se vnitřního trhu;

10. jasně konstatuje, že nepovažuje za vhodné vytvářet nové institucionální struktury 
na úrovni Evropské unie, pokud by to bylo spojeno s vytvářením zdvojených pravomocí 
a další byrokracie nebo pokud je možné úkoly, kterými by se tyto struktury zabývaly, 
realizovat prostřednictvím stávajících institucí členských států či existujících systémů;
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v této souvislosti Komisi doporučuje, aby se aktivněji podílela na optimalizaci práce 
těchto struktur;

11. jasně prohlašuje, že větší podpora výzkumu a vývoje v oblasti využití 
konkurenceschopných technologií šetrných k životnímu prostředí, která by 
nediskriminovala žádnou oblast a byla by otevřená všem technologiím, představuje 
významný přínos k zabezpečení dodávek energie a zajištění dostupných cen energie;

12. domnívá se, že je naléhavě potřeba zdokonalit investiční podmínky s ohledem na kapacitu 
elektráren a infrastrukturu pro zásobování energií na základě zjednodušených 
a zmodernizovaných schvalovacích postupů a sjednocených právních postupů; zdůrazňuje 
v této souvislosti, že k lepšímu zajištění dodávek energie by mohla přispět decentralizace 
energetické infrastruktury a výroby energie, která by se měla podpořit při formulování 
strategií energetické politicky;

13. varuje proti státem kontrolovaným omezením dodávek energie založeným na diskriminaci 
některých zdrojů energie; poukazuje na negativní vliv takového jednání na zabezpečení 
dodávek energie, na ceny energií a konkurenceschopnost;

14. přiklání se k tomu, aby se při vytváření kritérií pro udělování veřejných zakázek přihlíželo 
k začlenění cílů energetické politiky, pokud je to proveditelné z hlediska orgánu 
odpovědného za přidělování zakázek a vhodné vzhledem k příslušnému postupu 
přidělování zakázek a pokud to nepředstavuje nevhodný zásad do hospodářské soutěže;

15. konstatuje, že potíže na trhu s plynem, k nimž došlo loni v několika členských státech, 
už vedly k přemístění podniků v energeticky náročných průmyslových odvětvích; 
domnívá se, že je v této souvislosti nezbytné prozkoumat možnosti podpory solidarity 
mezi členskými státy a zvážit možnost zabývat se touto problematikou přednostně s cílem 
zajistit řádný provoz jak stávajících, tak i budoucích spojovacích článků; konstatuje, 
že z hlediska řádně fungujícího trhu a vzájemné pomoci v případě přerušení dodávek 
energie je nezbytné zaměřit pozornost na vypracování kritérií mezi členskými státy, která 
by mohla mít dopad na zvýšení nákladů.
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