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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. domnívá se, že energetická politika musí být integrovanou a významnou součástí společné 
zahraniční politiky a měla by být vypracována a prováděna v součinnosti s ostatními 
politikami, které mají vnější rozměr;

2. zdůrazňuje, že vzhledem k velké závislosti Unie na dovozu energie představují větší 
diverzifikace zdrojů (včetně nových zdrojů energie) a přepravních tras a rozvoj zdrojů 
obnovitelné energie v EU naléhavé a zásadní prvky, jež podporují vnější bezpečnostní 
politiku Evropské unie, její strategickou úlohu a nezávislost její zahraniční politiky, 
soudržnost, důvěryhodnost a účinnost;

3. je přesvědčen, že účinnější správa na globální úrovni by zlepšila spolupráci s výrobními, 
tranzitními a spotřebitelskými zeměmi; věří, že EU by proto měla hrát hlavní roli 
v mezinárodním řízení energetické politiky, aby podporovala transparentní a 
nediskriminační zásady, usilovala o plnění cíle udržitelnosti, snižovala transakční náklady 
a určovala pobídky pro účastníky trhu s cílem podporovat konkurenci v oblasti cen a 
kvality;

4. vyzývá k užší spolupráci mezi Radou, Komisí a Evropskou službou pro vnější činnost 
(ESVČ), aby mohly společně projednávat a řešit otázky týkající se společné zahraniční 
politiky v oblasti energie; zdůrazňuje potřebu vytvořit v rámci ESVČ oddělení pro 
energetickou politiku a zapojit delegace EU do vedení diplomatických jednání o energii 
v konkrétních místech;

5. zdůrazňuje, že Komise a ESVČ musí zajistit, aby všechny mnohostranné a dvoustranné 
smlouvy Unie, zejména smlouvy o partnerství a spolupráci, bezezbytku odpovídaly 
pravidlům vnitřního trhu EU; zdůrazňuje, že takovéto smlouvy by měly zaručit 
vzájemnost, rovné podmínky a transparentnost s cílem vytvořit bezpečné právní prostředí 
pro investory EU v odvětví zásobování elektřinou a v tranzitních zemích;

6. zdůrazňuje, že vytvoření mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách mezi 
členskými státy EU a třetími zeměmi v oblasti energetické politiky by významně zvýšilo 
transparentnost politik, koordinaci a efektivnost v EU jako celku;

7. vyzývá Komisi, aby podporovala začlenění tzv. „doložky o energetické bezpečnosti“ do 
obchodních dohod a dohod o přidružení, partnerství a spolupráci se zeměmi výroby a 
tranzitními zeměmi, přičemž by tato doložka stanovila kodex chování a explicitně uváděla 
opatření, jež budou přijata v případě jakékoli jednostranné změny podmínek jedním 
z partnerů;

8. vítá sdělení Komise nazvané „O zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci; 
Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi“ (COM(2011)0539); 
avšak je toho názoru, že jsou potřebné další nástroje založené na solidaritě mezi 
členskými státy EU, které by zajistily, že EU bude schopná chránit zájmy vlastní 
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energetické bezpečnosti během jednání se svými vnějšími partnery, zejména v případech 
krize;

9. vyzývá členské státy a Komisi, aby identifikovaly překážky obchodu a investic v oblasti 
energie ve vztahu ke třetím zemím a aby v případě potřeby přijaly opatření k jejich 
odstranění, a to dvoustranně i prostřednictvím Světové obchodní organizace;

10. vyzývá EU a členské státy, aby zajistily propojený vnitřní trh s energiemi, který dokáže 
odolat vnějšímu tlaku a pokusům o využití dodávek energie a cen jako nástroje nátlaku 
v zahraniční politice; zdůrazňuje proto potřebu navýšit zdroje pro projekty, které propojují 
trhy s energií EU a dokončit do konce roku 2015 evropské sítě infrastruktur pro plyn a 
elektřinu, zejména plán připojení Pobaltí, jak je stanoveno ve třetím energetickém balíčku 
EU;

11. podporuje projekty diverzifikace energetických zdrojů, zejména ty, které jsou zaměřeny 
na vytváření nových přepravních koridorů, jež diverzifikují trasy i dodavatele, jako 
například plynovod Nabucco, zkapalněný zemní plyn, přeshraniční propojovací vedení a 
další projekty evropského zájmu s vysokou prioritou;

12. žádá dále, aby byla vytvořena koordinovaná a jednotná politická strategie EU pro nové 
dodavatele energie, a to se zvláštním ohledem na podporu podmínek hospodářské soutěže 
v EU, aby dostali noví dodavatelé příležitost vstoupit na trh EU;

13. podporuje využívání nástrojů, jako je mechanismus včasného varování, ve spolupráci 
s dodavateli energie a tranzitními zeměmi; je přesvědčen, že v situaci rostoucí soutěže 
o zdroje a existujících monopolů producentů je nezbytná další podpora myšlenky 
společného nákupu energetických surovin ze strany členských států;

14. vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní soubor krátkodobých, střednědobých a 
dlouhodobých priorit v oblasti energetické politiky ve vztahu ke svým sousedům s cílem 
vytvořit společnou právní oblast založenou na zásadách acquis a na pravidlech vnitřního 
trhu; zdůrazňuje důležitost dalšího rozšiřování Evropského energetického společenství a 
vytvoření právních kontrolních mechanismů, s jejichž pomocí bude řešeno nedostatečné 
uplatňování acquis;

15. zdůrazňuje potřebu užších vztahů v oblasti energetiky, strategické spolupráce 
a politického dialogu se zeměmi Středomoří, Afriky, Blízkého východu, Jižního Kavkazu, 
Střední Asie a s přímořskými státy z oblasti Kaspického a Černého moře, a to uceleným 
způsobem a napříč všemi oblastmi energetiky, zejména prostřednictvím využívání 
energetických technologií, které jsou orientovány na budoucnost a jsou 
konkurenceschopné; vybízí Unii, aby dále rozšiřovala dovoz solární energie z jižního a 
východního Středomoří; 

16. zdůrazňuje, že společná energetická politika EU a strategické cíle by měly být náležitě 
zohledněny v jejích vnějších vztazích, v regionální politice a v evropské politice 
sousedství;

17. podporuje politický a ekonomický dialog se sousedními zeměmi EU na téma využívání 
nových zdrojů energie;
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18. žádá, aby byly v rámci evropské politiky sousedství a Černomořské synergie uplatňovány 
stávající mechanismy a vytvořeny mechanismy nové, aby byla posílena spolupráce a 
zajištěna větší transparentnost a stabilita dodávek a přepravy;

19. zdůrazňuje důležitost dalšího rozvoje partnerství mezi Afrikou a EU v oblasti energie, 
které bylo zahájeno v roce 2010;

20. požaduje, aby strategické partnerství s Ruskem bylo posíleno uzavřením nové dohody o 
partnerství a spolupráci; konstatuje, že by mělo být v úplném souladu s vnitřními pravidly 
trhu a nařízeními třetího energetického balíčku EU a založeno na oboustranném respektu a 
vzájemnosti; zdůrazňuje, že Rusko je již vázáno Smlouvou o energetické chartě (ECT) na 
základě toho, že přijalo článek 45 této smlouvy; je proto přesvědčen, že ratifikace ECT ze 
strany Ruska by měla oboustranně pozitivní dopad na vzájemné vztahy v oblasti 
energetiky;

21. podporuje politický dialog s Norskem a Ruskem ohledně prozkoumávání nových zdrojů 
energie v Barentsově moři, které probíhá za podmínky, že bude zaručena ochrana 
citlivého životního prostředí v arktické oblasti, a také podporuje spolupráci s Norskem na 
dovozu elektřiny z vodních zdrojů prostřednictvím dálkových podmořských elektrických
kabelů; vyzývá k rychlejší formulaci strategie EU pro arktickou oblast;

22. považuje vnější politický dialog za zásadní pro oddělení globálního hospodářského růstu 
od využívání zdrojů energie a pro prosazování předvídatelnějších trhů s energiemi a za 
prospěšný v oblasti politických vztahů; vedle dialogu s klíčovými spotřebitelskými 
zeměmi, jako jsou Spojené státy a Japonsko, vyzdvihuje i důležitost dialogu 
s rozvíjejícími se ekonomikami, jako je Čína, Indie, Brazílie, Indonésie a Jihoafrická 
republika; 

23. domnívá se, že EU by měla prosazovat rozvoj a prohlubování své spolupráce v oblasti 
energetické politiky se třetími zeměmi, které sdílí stejné hodnoty a jsou ochotné se zapojit 
do demokratických reforem a prosazovat hodnoty, na nichž je EU založena;

24. zdůrazňuje, že je nezbytné prohloubit dialog o strategických energetických otázkách 
společného zájmu, podpořit spolupráci na energetických politikách a posilovat spolupráci 
se Spojenými státy na výzkumu, zejména v oblasti energeticky efektivních technologií 
výroby a dopravy; žádá, aby bylo se Spojenými státy navázáno partnerství pro 
energetickou bezpečnost založené na stávající spolupráci v rámci transatlantické Rady pro 
energetiku EU-USA;

25. naléhavě vyzývá Komisi, aby monitorovala a prosadila nejpřísnější normy mezinárodní 
bezpečnosti jaderných elektráren v zemích sousedících s EU tím, že použije všechny 
dostupné nástroje a smlouvy, jako jsou Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí 
přesahující hranice států („úmluva z Espoo“) a Úmluva o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 
(„Aarhuská úmluva“); vyzývá sousední státy EU, aby prováděly komplexní testy 
bezpečnosti a rizika, a Komisi, aby k tomuto účelu nabídla technickou pomoc EU; 

26. znovu opakuje, že vnější spolupráce v oblasti energetické politiky musí přispívat 
k prosazování, nikoli úpadku, základních hodnot Unie, jako jsou dodržování lidských 
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práv, demokracie, řádná správa věcí veřejných, právní stát, sociální dialog, vzájemný 
respekt, odpovědné využívání přírodních zdrojů, boj proti klimatickým změnám a celková 
ochrana životního prostředí, a dále musí podporovat mír a být v souladu se zahraničními 
politikami Unie;

27. vyzývá Radu a Komisi, aby ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost 
vypracovaly do konce roku 2013 přesný harmonogram založený na sdělení Komise 
„O zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci; Energetická politika EU: 
jednání s partnery za našimi hranicemi“ (COM(2011)0539), který povede k vytvoření 
účinné energetické politiky s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými cíli a kroky 
spolu s konkrétním časovým rámcem pro jejich uskutečnění.
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