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NÁVRHY

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

1. důrazně podporuje záměr rozvíjet ucelenou a udržitelnou společnou evropskou 
energetickou politiku a zdůrazňuje, že její součástí musí být koherentní, strategická 
a přesně zaměřená vnější složka, což bylo vyzdviženo v dokumentu Komise 
a generálního tajemníka / vysokého představitele Rady na téma „Vnější politika pro 
zajištění energetických zájmů Evropy“;

2. připomíná, že v celosvětovém hospodářském a politickém systému probíhají významné 
změny, které ve spojení s prudkým nárůstem světové poptávky po energii a cen ropy 
povedou k situaci, kdy budou na trhu s energií rozhodovat strategické zájmy hlavních 
celosvětových činitelů a geopolitická rovnováha sil bude ovlivněna energetickým 
soupeřením;

3. připomíná, že podstatná část světových zdrojů ropy a zemního plynu je soustředěna 
v nestabilních oblastech a ve státech s autoritativními vládami; zdůrazňuje, že špatná 
předvídatelnost politického prostředí a dosavadní neuspokojivá činnost příslušných vlád 
v oblasti demokracie a lidských práv zvyšují riziko špatného zacházení se zahraničními 
investory a spotřebiteli energie a narušují rozvoj skutečných a dlouhodobých vztahů; 
zdůrazňuje, že EU a její dodavatelé energie jsou součástí globálního trhu s energií, v 
jehož rámci jsou na sobě do značné míry závislí; 

4. zdůrazňuje, že stávající zranitelnost a značná energetická závislost EU na zemích 
s autoritativními režimy silně narušuje rozvoj důvěryhodné, účinné a důsledné společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky, zejména s ohledem na dodržování, podporování a 
prosazování hodnot, na nichž je EU založena;

5. považuje závislost EU na omezeném počtu výrobců energie a zásobovacích tras za 
závažnou hrozbu pro stabilitu a prosperitu EU; obává se, že tato závislost oslabuje 
schopnost EU účinně prosazovat dodržování mezinárodních pravidel, stabilizovat 
celosvětový řád a podporovat zásady právního státu v zemích, ve kterých se energie 
vyrábí;

6. domnívá se, že zaručení předvídatelnosti na celosvětovém trhu s energií a zajištění 
bezpečnosti dodávek energie není pouze hospodářskou či environmentální záležitostí, 
ale především otázkou strategického významu se závažnými politickými důsledky;

7. považuje za nezbytné, aby společná energetická politika, kterou má EU vytvořit, 
upevňovala sílu a důvěryhodnost EU jakožto celosvětového činitele, umožňovala jí 
aktivní účast na vytváření celosvětového trhu s energií, zajišťovala pro ni dodávky 
energie prostřednictvím uplatňování zásady reciprocity ve vztazích EU se třetími 
zeměmi, podporovala udržitelný rozvoj a posilovala její soběstačnost; vyzývá členské 
státy, aby podnikly příslušné kroky k umožnění této společné politiky;
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8. vítá návrh Komise na strategický přezkum energetiky EU; naléhá však, aby jeho 
výsledkem nebyl akční plán, ale plnohodnotná evropská energetická strategie 
s konkrétními cíli, povinnostmi a kroky, která zaručí provádění společných opatření, 
posílí solidaritu mezi členskými státy a také mezi EU a ostatním světem a zajistí 
koherentní činnost celé EU v oblasti vnějších energetických vztahů a vnitřních 
energetických politik členských států;

9. vyzývá Komisi a Radu, aby v návaznosti na první strategický přezkum energetiky 
zahájily rychlý politický proces, který připraví evropskou energetickou strategii jakožto 
první krok k plně účinné společné energetické politice; žádá, aby byla stanoviska 
Evropského parlamentu řádně zohledněna;

10. zdůrazňuje, že je třeba snížit závislost EU na ropě a zemním plynu; vítá návrh Komise 
na stanovení celkového strategického cíle dosáhnout určitého minimálního podílu 
energie pocházející z bezpečných a nízkouhlíkových zdrojů na skladbě zdrojů energie 
EU; konstatuje, že by tento cíl měl být součástí evropské energetické strategie;
zdůrazňuje, že je třeba stanovit orientační cílený harmonogram snižování energetické 
závislosti EU v nadcházejících desetiletích;

11. vzhledem k tomu, že energetická soběstačnost není pro EU v současné době možná, se 
domnívá, že energetická strategie EU by měla stavět na propojení diverzifikace zdrojů 
energie, jejích dodavatelů a tras a také mezinárodních investic, a to za účelem posílení 
stability a předvídatelnosti globálního trhu s energií s ohledem na vzájemné světové 
závislosti;

12. zdůrazňuje, že jedním ze stěžejních pilířů této strategie by měla být všeobecná shoda 
týkající se rozvoje infrastruktury, která zásobuje EU ropou a zemním plynem, jež by 
zajistila koordinaci strategických rozhodnutí přijímaných členskými státy; obhajuje 
diverzifikaci geografického původu dodávek a tranzitních tras;

13. poukazuje na to, že zlepšení propojení národních elektrických a plynových infrastruktur 
posílí schopnost EU čelit mimořádným událostem; vyzývá Komisi, aby prohloubila a 
rozšířila svou analýzu a hodnocení zranitelnosti dodávek energie v členských státech a 
regionech, aby pak tato analýza mohla sloužit jako základ plánu konkrétních a rychlých 
opatření k odstranění technických překážek toku energie v EU;

14. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy vyvinula program k podpoře 
výstavby zařízení určených ke skladování plynu, která jsou nezbytná k zajištění 
energetické bezpečnosti v případě, že budou dodávky přerušeny;

15. vyslovuje se pro spolupráci mezi členskými státy při předcházení přerušení dodávek 
energie a v případě energetické krize; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit účinný 
integrovaný mechanismus EU pro mimořádné události; 

16. vítá návrh Smlouvy o Energetickém společenství jakožto zásadní příspěvek ke 
stabilizaci jihovýchodní Evropy, k otevřenosti trhů s energií a k bezpečnosti tranzitních 
tras v Evropě; vyzývá Komisi, aby vypracovala plán postupného rozšíření 
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energetického společenství o Norsko, Turecko a všechny země, které jsou zapojeny do 
evropské politiky sousedství;

17. naléhavě žádá EU, aby se aktivně zapojila do úzkého dialogu se všemi zeměmi, které 
jsou významnými spotřebiteli ropy a zemního plynu, zejména s USA, ale také 
s Japonskem, Čínou a Indií, a to za účelem vytvoření celosvětového stabilního 
a předvídatelného trhu s energií založeného na tržních pravidlech; vyzývá EU, aby 
usilovala o začlenění ustanovení upravujících obchod v oblasti energetiky do předpisů 
WTO, což této organizaci umožní, aby se stala mezinárodním prostředníkem schopným 
řešit neshody týkající se dodávek a distribuce energie; má za to, že členství Ruska ve 
WTO přispěje k transparentnosti a bezpečnosti smluv o dodávkách a ke zlepšení 
prostředí pro investice;

18. naléhavě žádá Komisi, aby při jednání s Ruskem a Ukrajinou věnovala větší pozornost 
problému energetické bezpečnosti;

19. považuje za nezbytné, aby EU nadále vedla globální boj proti změně klimatu a usilovala 
o plnění cílů Kjótského protokolu; považuje za nutné, aby byly snahy EU o rozvoj 
obnovitelných a čistých zdrojů energie a technologií pro úsporu energie a energetickou 
účinnost začleněny do všech úrovní vnějších vztahů EU v souladu s agendou 
celosvětově udržitelného rozvoje, která byla odsouhlasena v Johannesburgu v roce 
2002;

20. zdůrazňuje, že je třeba upevnit vztahy s hlavními zeměmi dodávajícími energii 
prostřednictvím transparentního, vzájemně výhodného strategického rámce; podporuje 
energetický dialog mezi EU a Ruskem, v němž budou zohledněny nezbytné investice do 
ruské a evropské energetické infrastruktury za účelem zajištění jak bezpečnosti 
dodávky, tak bezpečnosti poptávky, a to za předpokladu, že bude na obou stranách 
zajištěno fungování právního státu a že budou dodržována tržní pravidla; zdůrazňuje 
zásadní význam zajištění účinnosti tohoto dialogu pomocí koherentní politiky založené 
na úzké koordinaci činností členských států a na rozvinutí opravdového partnerství 
založeného na společně sdílených hodnotách;

21. považuje reciprocitu přístupu na trh a dodržování tržních pravidel za zásadní principy 
spolupráce v oblasti energie; domnívá se proto, že reciprocitu přístupu nelze uplatňovat 
v situaci, kdy je ruský trh s energií ovládán státním monopolem, který funguje jako 
nástroj mocenských zájmů státu; žádá v této souvislosti, aby Rusko jednalo podle svého 
závazku k otevřenosti, transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěži a bez dalšího 
prodlení ratifikovalo Smlouvu o energetické chartě z roku 1991; má tudíž za to, že by 
vztahy mezi EU a Ruskem v oblasti energetiky měly být nedílnou součástí obnovené 
dohody o partnerství a spolupráci.
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