
AD\634456CS.doc PE 376.680v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro mezinárodní obchod

2006/2113(INI)

10. 10. 2006

STANOVISKO
Výboru pro mezinárodní obchod

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k Evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii 
– Zelená kniha
(2006/2113(INI))

Navrhovatel: Helmuth Markov



PE 376.680v02-00 2/6 AD\634456CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\634456CS.doc 3/6 PE 376.680v02-00

CS

NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje globální rozměr cílů udržitelného využívání energie, spravedlivé 
konkurence, spravedlivého přístupu ke zdrojům a zabezpečení dodávek a z toho 
vyplývající potřebu mnohostranného přístupu k energetické politice v rámci OSN a 
mezinárodních organizací, zejména mezinárodní energetické agentury (IEA), OECD, 
WTO, MMF a Světové banky; vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby v rámci vnitřní 
i vnější činnosti EU a zejména v rámci orgánů samotných podpořily myšlenku 
globálního programu a společné strategie založené na důkladném posouzení celosvětové 
situace v oblasti energie a klimatu, jejímž cílem by byly úspory energie a účinnost, 
používání decentralizovaných, obnovitelných zdrojů energie, oddělení poptávky po 
energii od hospodářského růstu a podpora udržitelného rozvoje po celém světě; v této 
souvislosti vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost 
diverzifikaci, decentralizaci a energetické účinnosti; důrazně podporuje záměr rozvíjet 
ucelenou společnou evropskou energetickou politiku a zdůrazňuje, že musí mít 
koherentní, strategický a přesně zacílený vnější rozměr, včetně obchodní politiky;

2. v odvětví energetiky podporuje postupné otevření trhu služeb a především co 
nejúplnější používání mezinárodních obchodních pravidel a kázně v odvětvích ropy a 
zemního plynu;

3. zdůrazňuje důležitou úlohu mezinárodního obchodního systému a obchodních dohod při 
poskytování stabilního a předvídatelného regulačního rámce za účelem zvýšení investic 
a vytváření vhodného prostředí pro nová inovativní energetická řešení;

4. zdůrazňuje, že vyčerpatelnost konvenčních zdrojů energie a velmi vysoká a rostoucí 
spotřeba ve významných průmyslových zemích a rozvíjejících se hospodářstvích by 
mohla vést k dalšímu zvyšování cen, což by mohlo mít negativní dopad na výrobní 
náklady, přidanou hodnotu, vývozní ceny a obchodní bilance; považuje tedy za nutné 
zaměřit se na používání obnovitelných a dalších alternativních zdrojů energie, na 
snížení ztrát, k nimž dochází při přepravě energie, a posílit podporu rozvoje nových 
technologií a energetických infrastruktur;

5. podporuje rozšíření výroby a používání biopaliv, především těch, která jsou 
průmyslovým zpracováním získávána ze zemědělských produktů, a biopaliv druhé 
generace, s cílem snížit energetickou závislost EU a podpořit úroveň rozvoje a 
zaměstnanosti;

6. je toho názoru, že smlouvy o úsporách a dodávkách energie by měly výslovně 
obsahovat dodávku balíčku, v němž by měly být kombinovány rozdílné zdroje energie 
podle kritérií účinnosti a úspory nákladů;

7. je toho názoru, že nedodržování nebo neratifikace Kjótského protokolu znamená pro EU 
konkurenční nevýhodu kvůli jeho dopadům na výrobní náklady a objem obchodu;
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vyzývá, aby v rámci WTO byly zohledněny dohody o klimatu a ochraně životního 
prostředí; zdůrazňuje, že je nutné zajistit soulad s mezinárodními a evropskými 
bezpečnostními předpisy při výstavbě a provozu jaderných elektráren;

8. považuje za nutné vyvinout významné úsilí k vytvoření mezinárodního režimu na 
ochranu klimatu pro období po roce 2012;

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala strategie k vytváření přidané hodnoty prostřednictvím 
vývozu technologie v oblasti úspor energie a energetické účinnosti, což by současně 
přispělo k vytváření pracovních míst v Evropě;

10. vyzývá Komisi, aby v rámci WTO a za účelem podpory spravedlivé konkurence 
prosadila specifická pravidla, která se budou týkat průhlednosti trhu s energií, jakož i 
státních podpor a dalších opatření, která narušují obchod; žádá Komisi a členské státy, 
aby navrhly vypracování mechanismu pro tvorbu cen na globální úrovni a aby 
Evropskému parlamentu poskytly vyhodnocení výhod a proveditelnosti vytvoření 
systému sledování světového trhu s energií;

11. žádá Komisi, aby navrhla a podpořila mezinárodní dohodu o energetické účinnosti;

12. konstatuje, že výzkum v oblasti energetických technologií je důležitým krokem na cestě 
k otevření vývozních trhů; vyzývá proto Komisi, aby pokračovala v podpoře výzkumu 
všech zdrojů energie (konvenčních, jaderných a obnovitelných), aby Evropa mohla 
tento výzkum nejen využít pro vlastní potřebu v členských státech, ale mohla také 
otevřít vývozní trhy;

13. je toho názoru, že obchod s emisemi může přispět k uvědomělejšímu zacházení s 
energiemi, pokud budou horní hranice emisí skutečnou pobídkou k úsporám energie, 
pokud se na něm budou podílet všechny významné oblasti hospodářství a pokud tento 
obchod s emisemi nepovede k narušení trhu nebo k pouhému přesouvání emisí;

14. pohlíží na Energetickou chartu jako na možné východisko pro vytvoření regulačního 
rámce pro mezinárodní obchod v odvětví energetiky a pro investice do tohoto odvětví;

15. podporuje požadavek oddělit ceny plynu od vývoje cen ropy;

16. zdůrazňuje nutnost podporovat decentralizované zásobování energií s použitím kratších 
řetězců, které je založeno na využívání místně dostupných zdrojů, včetně využívání 
biomasy a vývoje biopaliv, což přispěje ke snížení závislosti na dovozu a k 
minimalizaci výdajů na zásahy kvůli energetické politice;

17. je toho názoru, že budoucnost jaderné energie musí být úzce spojena s pevnou vnitřní i 
vnější strategií, která by se za účelem bezpečného nakládání s jaderným odpadem 
zabývala bezpečností jaderného materiálu, radiologickou ochranou a společnými 
programy výzkumu a vývoje;

18. připomíná, že EU si musí uchovat klíčovou úlohu v iniciativách, jako jsou Mezinárodní 
partnerství pro hospodářství využívající vodík nebo Mezinárodní experimentální 
termonukleární reaktor;
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19. požaduje, aby se ve větší míře podporovalo využívání udržitelných místně dostupných 
forem energií a decentralizovaných energetických sítí, zejména v rozvojových zemích, 
m.j. předáváním poznatků a technologií, aby se tak zabezpečil přístup k energii, ušetřily 
zdroje, vytvořila pracovní místa, snížila závislost a přispělo se k rozvoji fungujících 
tržních ekonomik;

20. vyzývá orgány EU a členské státy, aby naléhavě zahájily intenzivní dialog a 
spolupracovaly se zeměmi, které mají velkou spotřebu i výrobu, především s USA, 
Indií, Čínou, Japonskem a zeměmi Rady pro spolupráci v Perském zálivu, za účelem 
vytvoření účinných a soudržných rámců a partnerství, které by mohly přispět ke 
stabilnějšímu, předvídatelnějšímu, transparentnějšímu a nediskriminujícímu trhu 
založenému na globálních pravidlech;

21. trvá na tom, že by Komise ve svých nabídkách i požadavcích v oblasti energetických 
služeb měla zásadně vyžadovat dodržování univerzálních povinností v rámci dohod o 
službách na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni;

22. vyzývá Komisi, aby urychlila realizaci programu transevropských sítí, který se zaměřuje 
na zlepšení propojení mezi EU a sousedními zeměmi, včetně Ruska, regionu Středomoří 
a Kaspického moře, na základě společných strategií k využívání zdrojů energie a 
přístupu k dopravní infrastruktuře;

23. zdůrazňuje cenný přínos, jejž může mít používání zkapalněného zemního plynu (LNG) 
pro dosažení cílů v oblasti energie, a naléhavě žádá Komisi, aby podpořila iniciativy za 
účelem zajištění jeho náležitého rozvoje v EU a třetích zemích;

24. sdílí názor Komise, že Evropa dosud nevyvinula plně konkurenční vnitřní trh s energií, 
že by se na základě současných trendů měly dovozy energie do EU stále více 
koncentrovat a že na mezinárodní úrovni dochází ke strmému nárůstu cen energií;
požaduje proto intenzivnější sledování procesu deregulace evropského trhu s energií;
poukazuje však na nezbytnost vytvoření příznivého rámce pro obnovitelné zdroje 
energie;

25. vítá odvětvové průzkumy Komise na trzích s plynem a elektřinou; konstatuje, že 
vzrůstající koncentrace na vnitřním trhu EU může již existující deformace zhoršit, je 
tedy třeba zlepšit regulační schopnost členských států a EU, aby byla zaručena práva 
spotřebitelů a soulad s energetickou účinností EU.
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