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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. zastáva názor, že energetická politika musí byť integrovanou a hlavnou súčasťou 
spoločnej zahraničnej politiky a má byť vypracovaná a realizovaná v súčinnosti s 
ostatnými politikami, ktoré majú vonkajší rozmer;

2. zdôrazňuje, že vzhľadom na vysokú závislosť Únie od dovozu energie sú posilnená 
diverzifikácia zdrojov zásobovania vrátane nových zdrojov energie a tranzitných trás 
a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v EÚ naliehavými a zásadnými prvkami 
podporujúcim zahraničnú bezpečnostnú politiku Únie, jej strategickú úlohu a nezávislosť, 
súdržnosť, hodnovernosť a efektívnosť zahraničnej politiky;

3. je presvedčený, že účinnejšie spravovanie na globálnej úrovni by zlepšilo spoluprácu s 
krajinami výroby, tranzitnými krajinami a spotrebiteľskými krajinami; domnieva sa, že 
EÚ by mala preto zohrávať hlavnú úlohu v medzinárodnom spravovaní energetickej 
politiky s cieľom podporovania transparentných a nediskriminačných zásad, sledovania 
cieľa udržateľnosti, znižovania transakčných nákladov a zavedenia stimulov pre 
účastníkov trhu, aby súťažili prostredníctvom ceny a kvality;

4. žiada o užšiu koordináciu medzi Radou, Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu 
činnosť tak, aby sa mohli spoločne vyjadrovať a konať, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa 
spoločnej zahraničnej politiky v oblasti energetiky; zdôrazňuje potrebu vytvoriť oddelenie 
energetickej politiky v rámci ESVČ a zapojiť delegácie EÚ do vykonávania diplomacie v 
oblasti energetiky v praxi;

5. zdôrazňuje, že Komisia a ESVČ musia zaručiť, aby všetky multilaterálne a bilaterálne 
dohody Únie, najmä dohody o partnerstve a spolupráci, boli v úplnom súlade s pravidlami 
vnútorného trhu EÚ; zdôrazňuje, že tieto dohody by mali zaručovať reciprocitu, rovnaké 
podmienky a transparentnosť v záujme zaručenia právneho prostredia pre investorov EÚ v 
oblasti dodávok energie a pre tranzitné krajiny;

6. zdôrazňuje, že vytvorenie mechanizmu výmeny informácií pre medzivládne dohody o 
energetickej politike medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami by značne zlepšil 
politickú transparentnosť, koordináciu a účinnosť v EÚ ako celku;

7. vyzýva Komisiu, aby začlenila tzv. doložku o energetickej bezpečnosti do obchodných 
dohôd a dohôd o pridružení, partnerstve a spolupráci s produkujúcimi a tranzitnými 
krajinami, ktorá ustanoví kódex správania a výslovne zavedie opatrenia, ktoré sa prijmú v 
prípade jednostrannej zmeny podmienok jedným z partnerov;

8. víta oznámenie Komisie s názvom O zabezpečení dodávok energie a medzinárodnej 
spolupráci – „Energetická politika EÚ: budovanie vzťahov s partnermi za hranicami EÚ 
(COM(2011)0539); zastáva však názor, že sú potrebné ďalšie nástroje založené na 
solidarite medzi členskými štátmi EÚ na to, aby sa EÚ poskytla schopnosť chrániť svoje 
záujmy v oblasti energetickej bezpečnosti a počas rokovaní so svojimi vonkajšími 
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partnermi, najmä v krízových situáciách;

9. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby identifikovali obchodné a investičné prekážky v 
oblasti energetiky, pokiaľ ide o vzťahy s tretími krajinami, a v prípade potreby podnikli 
kroky na ich odstránenie na bilaterálnej úrovni a prostredníctvom Svetovej obchodnej 
organizácie;

10. vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili spojený vnútorný energetický trh, ktorý odolá 
vonkajším tlakom a pokusom používať dodávky a ceny energie ako nástroj zahraničného 
politického tlaku, zdôrazňuje preto potrebu zvýšiť zdroje na projekty prepájajúce 
energetické trhy v EÚ a do konca roku 2015 dokončiť európske siete plynovej a 
elektrickej infraštruktúry, najmä plán prepojenia Pobaltska tak, ako sa stanovuje v treťom 
energetickom balíku EÚ;

11. podporuje projekty energetickej diverzifikácie, najmä tie, ktorých cieľom je vytvorenie 
nových dopravných koridorov, ktorými sa diverzifikujú trasy a dodávatelia, ako napríklad 
plynovod Nabucco, skvapalnený zemný plyn, cezhraničné prepojenia a iné projekty 
európskeho záujmu s vysokou prioritou;

12. vyzýva tiež na koordinovanú, zjednotenú politickú stratégiu EÚ s cieľom rozvíjať nových 
dodávateľov energie s osobitnou pozornosťou venovanou zlepšovaniu podmienok 
hospodárskej súťaže EÚ, aby sa otvorili príležitosti vstupu na trh EÚ pre nových 
dodávateľov;

13. podporuje používanie mechanizmov, ako napríklad mechanizmus včasného varovania, vo 
vzťahoch s dodávateľmi energie a tranzitnými krajinami; je presvedčený, že v kontexte 
narastajúcej hospodárskej súťaže v oblasti zdrojov a existujúcich výrobných monopolov je 
potrebné ďalšie podporovanie myšlienky spoločného nakupovania energetických surovín 
členskými štátmi;

14. vyzýva Komisiu, aby navrhla komplexný súbor krátkodobých, strednodobých a 
dlhodobých priorít energetickej politiky voči svojim susedom s cieľom vytvoriť spoločnú 
právnu oblasť založenú na zásadách a normách vnútorného trhu súvisiacich s acquis; 
zdôrazňuje význam ďalšieho rozširovania Európskeho spoločenstva pre energiu 
a vytvorenia mechanizmov právnej kontroly na riešenie chybného vykonávania acquis;

15. zdôrazňuje potrebu nadviazať užšie vzťahy v oblasti energetiky, strategickú spoluprácu a 
politický dialóg s krajinami Stredozemia, Afrikou, Blízkym východom, Zakaukazskom, 
Strednou Áziou a štátmi ležiacimi na pobreží Kaspického a Čierneho mora komplexne vo 
všetkých oblastiach energetiky, najmä prostredníctvom rozvoja konkurencieschopných 
energetických technológií budúcnosti; nabáda Úniu, aby ďalej rozvíjala dovoz slnečnej 
energie z južného a východného Stredozemia; 

16. zdôrazňuje, že spoločná energetická politika EÚ a strategické ciele by sa mali primerane 
premietnuť do jej vonkajších vzťahov a regionálnych i európskych susedských politík;

17. podporuje politický a hospodársky dialóg so susednými krajinami EÚ o používaní nových 
zdrojov energie;
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18. vyzýva na vykonávanie existujúcich mechanizmov a na vytvorenie nových v rámci 
európskej susedskej politiky a Čiernomorskej synergie s cieľom posilniť spoluprácu na 
účely dosiahnutia väčšej transparentnosti a stability dodávok a tranzitu;

19. zdôrazňuje význam ďalšieho rozvoja partnerstva EÚ a Afriky v oblasti energeticky, ktoré 
sa začalo v roku 2010;

20. žiada, aby bolo strategické partnerstvo s Ruskom upevnené uzatvorením novej Dohody 
o partnerstve a spolupráci; poznamenáva, že táto dohoda by mala byť plne v súlade 
s pravidlami vnútorného trhu a nariadeniami tretieho energetického balíka EÚ a že by 
mala byť založená na vzájomnom rešpekte a reciprocite; zdôrazňuje, že Rusko je už 
zaviazané Zmluvou o európskej charte podľa jej článku 45; je presvedčený, že ratifikácia 
Zmluvy o európskej charte Ruskom by mala vzájomne výhodný vplyv na bilaterálne 
vzťahy v oblasti energetiky;

21. podporuje politický dialóg s Nórskom a Ruskom o využívaní nových zdrojov energie 
v Barentsovom mori, na základe predpokladu ochrany zraniteľného životného prostredia 
arktickej oblasti a spolupráce s Nórskom v oblasti dovozu hydroelektrickej energie 
pomocou diaľkových podmorských elektrických káblov; vyzýva na rýchlejšie 
vypracovanie stratégie EÚ pre arktickú oblasť;

22. považuje zahraničný politický dialóg za nevyhnutný z hľadiska oddelenia celosvetového 
hospodárskeho rastu od využívania energetických zdrojov a podpory predvídateľných 
energetických trhov, ako aj z hľadiska prospešnosti pre politické vzťahy; popri dialógu 
s kľúčovými spotrebiteľskými krajinami, ako sú Spojené štáty a Japonsko, zdôrazňuje aj 
dôležitosť dialógu s rýchlo sa rozvíjajúcimi hospodárstvami, ako je Čína, India, Brazília, 
Indonézia a Južná Afrika; 

23. zastáva názor, že EÚ by mala podporovať rozvoj a prehlbovanie spolupráce v oblasti 
energetickej politiky s tretími krajinami, ktoré majú rovnaké hodnoty a sú ochotné zapojiť 
sa do demokratických reforiem a podpory hodnôt, na ktorých je založená EÚ;

24. zdôrazňuje potrebu prehĺbenia dialógu o strategických energetických otázkach 
vzájomného záujmu, posilnenia spolupráce v oblasti energetických politík a posilnenia 
spolupráce v oblasti výskumu so Spojenými štátmi, najmä v oblasti energeticky účinných 
technológií výroby a prepravy; vyzýva na vytvorenie partnerstva pre energetickú 
bezpečnosť s USA na základe súčasnej spolupráce v rámci Rady pre energetiku EÚ-USA;

25. naliehavo vyzýva Komisiu, aby monitorovala a presadzovala najprísnejšie medzinárodné 
normy pre jadrové elektrárne v krajinách, ktoré susedia s EÚ s využitím všetkých 
dostupných nástrojov a zmlúv, akými sú napríklad Dohovor o hodnotení vplyvov na 
životné prostredie presahujúcich štátne hranice (Dohovor z Espoo) a Dohovor o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v 
záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor); vyzýva štáty, ktoré susedia s EÚ, 
aby vykonali komplexné testy EÚ jadrovej bezpečnosti a záťažového rizika, a Komisiu, 
aby ponúkla EÚ na tento účel technickú pomoc;

26.opakuje, že spolupráca v oblasti vonkajšej energetickej politiky musí prispievať k podpore 
kľúčových hodnôt Únie, ako je rešpektovanie ľudských práv, demokracia, dobrá správa 
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vecí verejných, zásady právneho štátu, sociálny dialóg, vzájomné rešpektovanie, 
zodpovedné využívanie prírodných zdrojov, boj proti zmene klímy a komplexná ochrana 
životného prostredia, a nie k ich úpadku a musí podporovať mier a byť v súlade 
s zahraničnou politikou Únie;

27. vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť do 
konca roka 2013 vytvorili podrobný plán na základe oznámenia s názvom O zabezpečení 
dodávok energie a medzinárodnej spolupráci; Energetická politika EÚ: budovanie 
vzťahov s partnermi za hranicami EÚ (COM(2011)0539) vedúci k vytvoreniu účinnej 
zahraničnej energetickej politiky s uvedením krátkodobých, strednodobých a dlhodobých 
cieľov, zámerov a krokov s osobitným časovým rámcom na ich vykonanie.
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