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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. dôrazne podporuje zámer rozvíjať komplexnú a trvalo udržateľnú spoločnú európsku 
energetickú politiku a podčiarkuje, že musí obsahovať jednotné, strategické a cielené 
vonkajšie prvky, ako sa zdôrazňuje v dokumente od Komisie a GT/VS pre Európsku 
radu pod názvom „Vonkajšia politika, ktorá slúži záujmom európskej energetiky“;

2. pripomína, že hospodárska a politická situácia na celom svete prechádza vážnymi 
zmenami, ktoré spolu s prudkým zvýšením svetového dopytu po energiách a cien ropy 
budú viesť k tomu, že o energetickom trhu budú rozhodovať strategické záujmy 
hlavných globálnych aktérov a geopolitickú rovnováhu narušia spory v oblasti 
energetiky;

3. pripomína, že podstatná časť svetových zdrojov ropy a zemného plynu je sústredená 
v nestabilných regiónoch a v štátoch s autoritatívnym režimom; zdôrazňuje, že nízka 
predvídateľnosť politického prostredia a zlá bilancia týchto vlád v oblasti demokracie 
a rešpektovania ľudských práv zvyšujú riziko zlého zaobchádzania so zahraničnými 
investormi a spotrebiteľmi energie a bránia budovaniu skutočných a dlhodobých 
vzťahov; zdôrazňuje, že EÚ a jej dodávatelia energie sú súčasťou globálneho trhu 
s energiou, v rámci ktorého od seba v značnej miere závisia;

4. zdôrazňuje, že súčasné vystavenie nebezpečenstvu od krajín s autoritatívnym režimom 
a vysoká energetická závislosť EÚ od nich hlboko narúša rozvoj spoľahlivej, 
efektívnej a súdržnej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, predovšetkým 
vzhľadom na rešpektovanie, podporu a presadzovanie hodnôt, na ktorých je EÚ 
založená;

5. závislosť EÚ od obmedzeného počtu producentov energie a trás dodávok považuje za 
vážne riziko jej stability a prosperity; obáva sa, že to znižuje možnosti EÚ účinne 
presadzovať dodržiavanie medzinárodných pravidiel, stabilizovať svetový poriadok
a podporovať zásady právneho štátu v krajinách vyrábajúcich energiu;

6. je presvedčený, že zabezpečenie predvídateľnosti celosvetového energetického trhu 
a zaručenie bezpečnosti dodávok energie nie sú len hospodárskym alebo 
environmentálnym problémom, ale predovšetkým strategicky dôležitou otázkou 
s významným politickým dosahom;

7. považuje za nevyhnutné, aby budúca spoločná energetická politika EÚ posilnila jej 
postavenie a hodnovernosť ako globálneho aktéra, umožnila jej aktívnu účasť na 
tvorbe globálneho energetického trhu, zabezpečila bezpečnosť dodávok energie 
prostredníctvom uplatňovania zásady reciprocity v rámci vzťahov medzi EÚ a tretími 
krajinami, podporila trvalo udržateľný rozvoj a jej sebestačnosť; vyzýva členské štáty, 
aby prijali príslušné opatrenia, ktorými umožnia vytvoriť takúto spoločnú politiku;
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8. víta návrh Komisie týkajúci sa strategického prehľadu energií v EÚ; nalieha však na 
to, že jeho výsledkom by nemal byť akčný plán, ale plnohodnotná európska 
energetická stratégia obsahujúca konkrétne ciele, záväzky a kroky zaručujúce 
uplatňovanie spoločných opatrení, posilňujúce solidaritu medzi členskými štátmi, ako 
aj medzi EÚ a zvyškom sveta, a zabezpečujúce jednotný postup celej EÚ v oblasti 
vonkajších vzťahov na poli energetiky a vnútornej energetickej politiky členských 
štátov;

9. vyzýva Komisiu a Radu, aby po prvom strategickom prehľade energií začali rýchlu 
politickú prípravu európskej energetickej stratégie ako prvého kroku na ceste 
k vytvoreniu účinnej spoločnej energetickej politiky; žiada, aby sa pritom 
zodpovedajúco zohľadnili stanoviská Európskeho parlamentu;

10. zdôrazňuje, že treba znížiť závislosť EÚ od ropy a plynu; víta návrh Komisie na 
stanovenie celkového strategického cieľa týkajúceho sa minimálneho množstva 
energie pochádzajúcej z bezpečných a nízkouhlíkových zdrojov v celkovom 
sortimente energií EÚ; poznamenáva, že takýto cieľ by mal byť súčasťou európskej 
energetickej stratégie; zdôrazňuje, že treba stanoviť indikačný a cielený harmonogram 
na zníženie energetickej závislosti EÚ v budúcich desaťročiach;

11. domnieva sa, že základom energetickej stratégie EÚ by mala byť, vzhľadom na to, že 
v súčasnosti nie je možné dosiahnuť energetickú sebestačnosť EÚ, kombinácia 
diverzifikácie zdrojov energie, dodávateľov a trás, ako aj medzinárodné investície, aby 
sa, so zreteľom na globálnu vzájomnú závislosť, zvýšila stabilita a predvídateľnosť 
celosvetového energetického trhu;

12. zdôrazňuje, že jedným z dôležitých pilierov stratégie by malo byť spoločné ponímanie 
rozvoja infraštruktúry zásobujúcej EÚ ropou a plynom, ktoré by zabezpečilo 
koordináciu strategických rozhodnutí prijímaných členskými štátmi; podporuje 
diverzifikáciu geografického pôvodu dodávok a prepravných trás;

13. upozorňuje, že zlepšenie vzájomného prepojenia vnútroštátnych infraštruktúr 
zásobujúcich elektrinou a plynom zvýši možnosti reakcie EÚ na núdzové situácie;  
žiada Komisiu o prehĺbenie a rozvedenie jej analýzy a hodnotenia ohrozenia 
bezpečnosti dodávok energie členských štátov a regiónov, aby potom takáto analýza 
mohla slúžiť ako základ na vypracovanie plánu konkrétnych a rýchlych opatrení na 
odstránenie technických prekážok prúdenia energie v EÚ;

14. vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi vytvorila program na 
pomoc pri výrobe zariadení na uskladnenie plynu, ktoré sú potrebné na zaistenie 
energetickej bezpečnosti v prípade prerušenia dodávok;

15. je zástancom vzájomnej spolupráce členských štátov v rámci prevencie výpadkov 
dodávok energie a v prípade kríz v dodávkach energie; zdôrazňuje, že treba vytvoriť 
účinný integrovaný mechanizmus EÚ pre núdzové prípady;

16. víta návrh zmluvy o energetickom spoločenstve ako základný príspevok k stabilizácii 
juhovýchodnej Európy, otváraniu energetických trhov a bezpečnosti prepravných trás 
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v Európe; vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán postupného rozšírenia energetického 
spoločenstva o Nórsko a Turecko, ako aj o všetky krajiny, na ktoré sa vzťahuje 
európska politika susedských vzťahov;

17. nalieha na EÚ, aby sa aktívne zúčastňovala na intenzívnom dialógu so všetkými 
krajinami, ktoré sú veľkými spotrebiteľmi ropy a plynu, najmä s USA, ako aj 
s Japonskom, Čínou a Indiou s cieľom vytvoriť stabilný a predvídateľný globálny 
energetický trh založený na trhových pravidlách; vyzýva EÚ, aby sa snažila 
o začlenenie ustanovení o obchodovaní s energiou do nariadení Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO), ktoré umožnia, aby sa táto organizácia stala medzinárodným 
sprostredkovateľom schopným riešiť spory týkajúce sa dodávok a distribúcie energie; 
domnieva sa, že členstvo Ruska vo WTO prispeje k transparentnosti a bezpečnosti 
dodávateľských zmlúv a k zlepšeniu podmienok na investovanie;

18. nalieha na Komisiu, aby počas rokovaní s Ruskom a Ukrajinou kládla väčší dôraz na  
problém energetickej bezpečnosti;

19. považuje za nevyhnutné, aby si EÚ udržala prvenstvo v celosvetovom boji proti 
klimatickým zmenám a aby sa usilovala o dosiahnutie cieľov v rámci Kjótskeho 
protokolu; pokladá za nutné, aby sa úsilie EÚ o rozvoj využívania obnoviteľných 
a čistých zdrojov energie a technológií na šetrenie energiou a na jej účinnejšie 
využívanie premietlo do všetkých úrovní jej vonkajších vzťahov v súlade s 
programom celosvetového trvalo udržateľného rozvoja schváleným v roku 2002 v 
Johannesburgu;

20. zdôrazňuje, že treba, aby boli vzťahy s krajinami, ktoré sú najdôležitejšími 
dodávateľmi energie, zakotvené v transparentnom, vzájomne výhodnom strategickom 
rámci; podporuje dialóg medzi EÚ a Ruskom v oblasti energetiky, v rámci ktorého sa 
zohľadňujú nevyhnutné investície do ruských a európskych energetických 
infraštruktúr, za predpokladu, že sa na oboch stranách dodržujú zásady právneho štátu 
a trhové pravidlá, aby bola zaručená, tak bezpečnosť dodávok, ako aj bezpečnosť 
dopytu; zdôrazňuje rozhodujúci význam zabezpečenia efektívnosti dialógu 
prostredníctvom jednotnej politiky vychádzajúcej z úzkej vzájomnej koordinácie 
činnosti členských štátov a budovania naozajstného partnerstva založeného na 
zdieľaní spoločných hodnôt;

21. vzájomný prístup na trhy a dodržiavanie trhových pravidiel považuje za základné 
zásady spolupráce v oblasti energetiky; zastáva preto názor, že vzájomný prístup sa 
nedá realizovať v situácii, keď ruský energetický trh riadi štátny monopol fungujúci 
ako nástroj na presadzovanie záujmov štátnej moci; vzhľadom na to vyzýva Rusko, 
aby splnilo svoje prísľuby týkajúce sa otvorenosti, transparentnosti a spravodlivej 
hospodárskej súťaže a aby bezodkladne ratifikovalo zmluvu o energetickej charte 
z roku 1991, domnieva sa preto, že vzťahy medzi EÚ a Ruskom v oblasti energetiky 
by mali tvoriť neodlúčiteľnú súčasť novej dohody o partnerstve a spolupráci.
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