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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje celosvetový rozmer trvalo cieľov udržateľného využívania energie, 
spravodlivej hospodárskej súťaže, spravodlivého prístupu k zdrojom a bezpečnosti 
zásobovania a z toho vyplývajúcej potreby multilaterálneho prístupu k energetickej 
politike v rámci Organizácie Spojených národov a medzinárodných organizácií, 
predovšetkým v rámci Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA), OECD, WTO, 
Medzinárodného menového fondu (IWF) a Svetovej banky; vyzýva Komisiu, Radu a 
členské štáty, aby sa v rámci vnútorných a vonkajších činností EÚ, a predovšetkým v 
rámci uvedených orgánov zasadili za celosvetový program a spoločnú stratégiu, ktoré 
budú založené na dôkladnom vyhodnotení celosvetovej energetickej a klimatickej 
situácie a zamerané na úspory energie a energetickú účinnosť, využívanie 
decentralizovaných, obnoviteľných zdrojov energie, oddelenie dopytu po energii od 
hospodárskeho rastu a presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja na celom svete; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v tejto súvislosti venovali osobitnú pozornosť 
predovšetkým aspektom diverzifikácie, decentralizácie a energetickej výkonnosti; 
rozhodne podporuje cieľ rozvoja globálnej spoločnej európskej energetickej politiky a 
zdôrazňuje, že musí mať súvislý, strategický a presne zacielený vonkajší rozmer,
vrátane obchodnej politiky;

2. podporuje postupné otváranie trhov so službami v energetickom sektore, predovšetkým 
čo najdôkladnejšie uplatňovanie medzinárodných obchodných predpisov a kontroly v 
odvetviach ropy a zemného plynu;

3. poukazuje na dôležitú úlohu medzinárodného obchodného systému a obchodných 
dohôd pri tvorení pevného a predvídateľného regulačného rámca na zvýšenie investícií 
a vytvorenie vhodného prostredia pre nové, inovačné energetické riešenia;

4. poukazuje na to, že obmedzenosť bežných zdrojov energie a veľmi vysoká, respektíve 
stále sa zvyšujúca spotreba vo veľkých priemyselných krajinách a v rozvíjajúcich sa 
hospodárstvach by mohli viesť k ďalšiemu zvyšovaniu cien, čo by mohlonepriaznivo 
vplývať na výrobné náklady, pridanú hodnotu, vývozné ceny a obchodnú bilanciu; 
považuje preto za potrebné preorientovať sa pri energetickom zásobovaní na 
obnoviteľné a ďalšie alternatívne zdroje energie, obmedziť straty vznikajúce pri 
preprave energie a zintenzívniť podporu ďalšieho vývoja nových technológií a 
energetických infraštruktúr;

5. podporuje rozšírenejšiu výrobu a využívanie biopalív, predovšetkým tých, ktoré sa 
získavajú pri priemyselnom spracovaní poľnohospodárskych produktov, a biopalív 
druhej generácie, s cieľom znížiť energetickú závislosť EÚ a podporiť úroveň rozvoja a 
zamestnanosti;

6. domnieva sa, že zmluvy o úsporách a dodávkach energie by mali výslovne zahŕňať 
dodanie balíka, v ktorom by mali byť kombinované rôzne zdroje energie podľa kritérií 
účinnosti a úspor financií;
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7. domnieva sa, že nedodržiavanie Kjótskeho protokolu, prípadne jeho neratifikovanie 
spôsobuje značné nevýhody pre hospodárstvo EÚ kvôli jeho vplyvu na výrobné náklady 
a objem obchodu; požaduje, aby sa v rámci WTO zohľadňovali dohody o ochrane 
podnebia a životného prostredia; zdôrazňuje povinnosť zabezpečiť prísne dodržiavanie 
medzinárodných a európskych bezpečnostných nariadení týkajúcich sa budovania a 
prevádzky jadrových elektrární;

8. považuje za nevyhnutné, aby sa vyvinulo významné úsilie na zavedenie 
medzinárodného systému na ochranu klímy na obdobie po roku 2012; 

9. vyzýva Komisiu, aby vytvorila stratégie, podľa ktorých sa môže prostredníctvom 
vývozu technológie v oblastiach úspor energie a energetickej účinnosti vytvoriť pridaná 
hodnota, a tým zároveň pracovné miesta v Európe;

10. vyzýva Komisiu, aby sa v rámci WTO usilovala o osobitné pravidlá transparentnosti 
energetického trhu, ako aj o štátne dotácie a iné opatrenia narúšajúce obchod, s cieľom 
podporovať čestnú hospodársku súťaž; žiada Komisiu a členské štáty, aby navrhli 
vytvorenie mechanizmu stanovenia cien na celosvetovej úrovni a aby Európskemu 
parlamentu predložili hodnotenie vhodnosti a realizovateľnosti vytvorenia svetového 
systému pozorovania trhu s energiou;

11. žiada Komisiu, aby navrhla a podporila medzinárodnú dohodu o energetickej účinnosti;

12. konštatuje, že výskum v oblasti energetických technológií je podstatným prínosom pre 
sprístupnenie vývozných trhov; vyzýva preto Komisiu, aby naďalej podporovala 
výskum všetkých zdrojov energie (tradičných, jadrových a obnoviteľných), aby Európa 
mohla tento výskum nielen využiť podľa vlastného určenia v členských štátoch, ale aby 
tiež mohla otvoriť vývozné trhy;

13. zastáva názor, že obchod s emisiami môže prispieť k zodpovednejšiemu správaniu, 
pokiaľ ide o energie, ak hraničné hodnoty emisií ponúknu skutočné podnety na úspory 
energie, ak sa na tom budú podieľať všetky dôležité oblasti hospodárstva a ak 
prostredníctvom obchodu s emisiami nedôjde k narušeniu trhu alebo k čistému presunu 
emisií;

14. považuje energetickú chartu za možný východiskový bod na ceste k vytvoreniu 
regulačného rámca pre medzinárodný obchod a investície v energetickom sektore;

15. podporuje požiadavku oddeliť ceny plynu od vývoja cien surovej ropy; 

16. zdôrazňuje potrebu podporovať decentralizované energetické zásobovanie 
prostredníctvom malých energetických reťazcov, založené na využívaní miestne 
dostupných zdrojov vrátane využitia biomasy a rozvoja biopalív, s cieľom prispieť k 
zníženiu závislosti od dovozu a k minimalizácii výdavkov na zásahy z dôvodov
súvisiacich s energetickou politikou;

17. domnieva sa, že budúcnosť jadrovej energie sa musí tesne spájať s pevnou stratégiou na 
vnútornej a vonkajšej úrovni, ktorá by sa zaoberala bezpečnosťou jadrového materiálu, 
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ochranou pred žiarením a spoločnými programami výskumu a rozvoja na účely
spoľahlivého odstránenia jadrového odpadu;

18. pripomína, že EÚ musí mať aj naďalej hlavnú úlohu pri iniciatívach ako Medzinárodné 
partnerstvo pre ekonomiku vodíka, alebo Medzinárodný termonukleárny 
experimentálny reaktor;

19. požaduje, aby sa vo väčšej miere podporovalo využívanie trvalo udržateľných, miestne 
dostupných foriem energie a decentralizovaných energetických sietí predovšetkým 
v rozvojových krajinách, napríklad prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií, 
aby sa tak zabezpečil prístup k energii, ušetrili zdroje, vytvorili nové pracovné miesta, 
znížila sa závislosť a prispelo sa k rozvoju riadne fungujúcich trhových hospodárstiev;

20. vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby sa nevyhnutne podieľali na úzkom dialógu a
spolupráci so všetkými krajinami, ktoré sú veľkými spotrebiteľmi a výrobcami, 
predovšetkým s USA, Indiou, Čínou, Japonskom a s radou pre spoluprácu v Perzskom 
zálive s cieľom vytvoriť účinné a koherentné rámce a partnerstvo, čo by malo prispieť 
ku stabilnejšiemu, predvídateľnejšiemu, transparentnejšiemu a nediskriminačnému trhu 
založenému na globálnych predpisoch;

21. tvrdí, že Komisia by mala zo zásady nariadiť zosúladenie so záväzkami všeobecných 
služieb, vo svojej ponuke aj dopyte, ktoré sa týkajú energetických služieb v rámci 
dohôd o službách na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni;

22. vyzýva Komisiu, aby urýchlila realizáciu programu transeurópskych sietí, ktorý je 
zameraný na zlepšenie prepojení medzi EÚ a susednými krajinami vrátane Ruska, 
oblastí MEDA a Kaspického mora, na základe spoločných stratégií na využívanie 
zdrojov energie a na prístup k dopravnej infraštruktúre;

23. zdôrazňuje, že využívanie kvapalného zemného plynu (LNG) by mohlo byť cenným 
prínosom pri dosahovaní cieľov týkajúcich sa energie a nalieha na Komisiu, aby 
podporila iniciatívy na zabezpečenie jeho primeraného rozvoja v EÚ a tretích krajinách;

24. podporuje názor Komisie, že Európa doteraz ešte nevytvorila úplne konkurencieschopné 
vnútorné trhy s energiou, a že na základe súčasného vývoja by sa dovoz energie do EÚ
stále viac koncentroval, a že na medzinárodnej úrovni dochádza k veľkému nárastu cien 
energií; požaduje preto intenzívnejšiu kontrolu deregulácie európskeho trhu s energiou; 
poukazuje však na potrebu vytvoriť rámec, ktorý bude zvýhodňovať obnoviteľné zdroje 
energie;

25. víta, že Komisia zriadila úsek pre prieskum na trhoch s plynom a elektrickou energiou; 
poukazuje na to, že zvýšená koncentrácia na vnútornom trhu EÚ môže zhoršiť súčasné 
narušenie, a preto žiada zlepšenie regulačných schopností členských štátov a EÚ, s 
cieľom zabezpečiť práva spotrebiteľov a zosúladenie s energetickou účinnosťou EÚ;
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