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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. pripomína Komisii, že energetická politika EÚ musí byť, okrem politiky v oblasti zmeny 
klímy a environmentálnej politiky, v súlade s ostatnými prioritnými politikami Únie 
vrátane bezpečnostnej politiky, zahraničnej a susedskej politiky, obchodnej a rozvojovej 
politiky, ako aj politiky v oblasti obrany ľudských práv a demokratických zásad; žiada 
výrazné zosúladenie s okamžitým účinkom, aby sa tak zabezpečila účinnosť energetickej 
politiky, ako aj súdržnosť a dôveryhodnosť zahraničnej politiky; zdôrazňuje, že snaha 
o energetickú nezávislosť EÚ zlepšuje pozíciu EÚ ako globálneho aktéra;

2. pripomína Komisii, že hlavnými zásadami energetickej politiky EÚ by malo byť zaistenie 
dodávok energie a zníženie nadmernej energetickej závislosti EÚ v tejto oblasti;

3. zdôrazňuje, že energetická politika EÚ by sa mala zamerať na väčšiu mieru nezávislosti, 
čo sa dá okrem iného dosiahnuť snahou o vyššiu energetickú účinnosť, podporovaním 
energie z obnoviteľných zdrojov a prechodom na nízkoemisné zdroje, a mala by tak skôr 
oživiť ako ohroziť konkurencieschopnosť Únie; preto vyzýva Komisiu, aby predložila 
iniciatívy na ochranu konkurencieschopnosti EÚ, zabránenie riziku úniku uhlíka 
vyvolanému presunutím produkcie mimo EÚ, najmä v prípade, že sa celosvetové 
opatrenia na zníženie emisií oxidu uhličitého obmedzia alebo sa neprijmú žiadne takéto 
opatrenia; pripomína, že energetická politika EÚ by mala byť vyvážená takým spôsobom, 
aby zabezpečovala vykonávanie opatrení na zaistenie prístupu k trom pilierom bezpečnej, 
udržateľnej a konkurencieschopnej energetiky;

4. poukazuje na vývoj, ktorý prebieha na globálnych energetických trhoch, vrátane zvýšenej 
úlohy zemného plynu z netradičných zdrojov energie a nových technológií, meniacich sa 
modelov ponuky a dopytu, ako aj vzniku nových vyrábajúcich a tranzitných krajín, ktorý 
by mal byť zohľadnený pri formovaní energetickej politiky EÚ;

5. zdôrazňuje, že solidarita medzi členskými štátmi, ktorú požaduje Zmluva o EÚ, by sa 
mala uplatňovať vo vnútornej aj vonkajšej energetickej politike, tak pri každodennej 
činnosti, ako aj pri krízovom riadení; žiada Komisiu, aby predložila jasné vymedzenie 
„energetickej solidarity“ s cieľom zabezpečiť, aby ju dodržiavali všetky členské štáty;

6. vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby stanovili 
strategické priority v oblasti vonkajšej energetickej politiky pri náležitom zohľadnení 
vysokej miery energetickej závislosti Európy a aby zároveň vykonávali aktívnu politiku 
v oblasti klímy prostredníctvom spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami dohovoru 
UNFCCC a najmä s kľúčovými partnermi, ako sú Spojené štáty a päť krajín skupiny 
BRICS; poukazuje najmä na potrebu prehĺbiť dialóg o strategických energetických 
otázkach spoločného záujmu, rozvíjať spoluprácu v oblasti energetických politík 
a posilňovať spoluprácu v oblasti výskumu v rámci na to určených fór, ako je energetická 
rada USA – EÚ;

7. zdôrazňuje, že energetická politika EÚ nesmie byť žiadnym spôsobom v rozpore so 
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základnými zásadami, na ktorých bola postavená EÚ, najmä pokiaľ ide o demokraciu 
a ľudské práva; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby vo svojich vzťahoch v oblasti 
energetiky uprednostnila výrobné a tranzitné krajiny, ktoré majú rovnaké hodnoty a ktoré 
podporujú takéto hodnoty; 

8. vyzýva Komisiu, aby navrhla komplexný súbor krátkodobých, strednodobých 
a dlhodobých priorít energetickej politiky, ktorými by sa mala EÚ zaoberať vo vzťahoch 
so susediacimi krajinami, s cieľom vytvoriť spoločnú právnu oblasť založenú na zásadách 
a normách vnútorného energetického trhu súvisiacich s acquis; poukazuje na význam 
ďalšieho rozširovania energetického spoločenstva najmä do kandidátskych krajín a krajín 
Východného partnerstva, Strednej Ázie a Stredozemia a vytvorenia právnych kontrolných 
mechanizmov na riešenie nedostatočného vykonávania acquis; vyzýva Úniu, aby 
prejavovala solidaritu voči svojim partnerom, ktorí sú súčasťou energetického 
spoločenstva; v tejto súvislosti odsudzuje nedávne vyhrážky Ruskej federácie voči 
Moldavsku;

9. zdôrazňuje navyše rastúci význam ťažby ropy a zemného plynu na poliach 
v Stredozemnom mori a v arktickej oblasti; domnieva sa, že je naliehavo potrebné 
vypracovať politiku EÚ v oblasti ropných a plynových vrtov na mori vrátane vymedzenia 
výhradných hospodárskych zón (EEZ) v členských štátoch EÚ a príslušných tretích 
štátoch v súlade s dohovorom UNCLOS, ktorý podpísali všetky členské štáty EÚ aj 
samotná EÚ;

10. zdôrazňuje, že EÚ by si mala udržať vysoký politický profil v rámci vymedzovania 
výhradných hospodárskych zón a počas procesu udeľovania licenčných práv na vrty, aby 
zabránila napätiu vo vzťahu s tretími krajinami; zdôrazňuje, že energia by sa mala 
využívať ako hnacia sila mieru, spolupráce a stability;

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

12. pripomína, že strategické partnerstvá Únie s krajinami vyrábajúcimi energiu a tranzitnými 
krajinami, najmä s krajinami, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, vyžadujú 
primerané nástroje, predvídateľnosť, stabilitu a dlhodobé investície plne v súlade 
s právnymi predpismi týkajúcimi sa vnútorného trhu s energiou; pripomína význam 
rýchleho dokončenia energetických prepojení so susediacimi krajinami, ktoré sú 
prostriedkom na posilnenie vzťahov s týmito krajinami; preto zdôrazňuje, že ciele Únie 
v oblasti klímy musia byť v súlade s dlhodobými projektmi EÚ v oblasti investícií do 
infraštruktúry, ktoré sú zamerané na diverzifikáciu dodávateľských trás a zdrojov energie 
a zvýšenie energetickej bezpečnosti Únie, ako sú napríklad južný koridor vrátane 
plynovodu Nabucco a jeho prípadné prepojenie s krajinami východnej a strednej Európy;

13. zdôrazňuje význam transparentnosti, demokratického dohľadu a zapojenia občianskej 
spoločnosti do vzťahov s tretími krajinami v oblasti energetiky;
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14. upozorňuje na zložité vzťahy medzi dodávkami energie a potravín a vývojom bezpečnosti, 
najmä pokiaľ ide o neudržateľné biopalivá prvej generácie, ktoré môžu mať negatívny 
sociálny a environmentálny vplyv na rozvojové krajiny; preto odporúča zintenzívniť 
investície a rozvoj udržateľných pokročilých biopalív z poľnohospodárskych odpadových 
produktov a rias;

15. je presvedčený, že by Rada mala Komisii udeliť mandát na vedenie rokovaní 
o infraštruktúrnych projektoch strategického významu, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť 
dodávok pre celú EÚ, pričom takýto mandát by sa mal zvážiť aj v prípade iných 
medzivládnych dohôd považovaných za dohody, ktoré majú výrazný vplyv na dlhodobé 
ciele politiky EÚ v oblasti energetiky, najmä jej energetickú nezávislosť; v tejto súvislosti 
víta pokrok v rokovaniach vedených Komisiou o zmluve medzi EÚ, Azerbajdžanom 
a Turkménskom o vybudovaní transkaspického potrubného systému;

16. berie na vedomie vytvorenie mechanizmu na výmenu informácií o medzivládnych 
dohodách medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami o energetickej politike, pokiaľ je 
tento mechanizmus orientovaný na posilnenie politickej transparentnosti, koordinácie 
a účinnosti celej EÚ; vyzýva členské štáty, aby sa naďalej usilovali o to, aby sa 
neuzatvárali dohody, ktoré odporujú právnym predpisom v oblasti vnútorného trhu 
s energiou; domnieva sa, že Komisia by mala mať možnosť preskúmať návrhy dohôd 
a ich zlučiteľnosť s týmito právnymi predpismi a zúčastňovať sa v prípade potreby 
rokovaní; domnieva sa, že mechanizmus na výmenu informácií je prvým krokom k ďalšej 
koordinácii nákupu energie mimo Európskej únie, ktorá má zásadný význam pri 
uskutočňovaní cieľov Plánu postupu v energetike do roku 2050;

17. vyzýva, aby plán postupu EÚ a Ruska v energetike vychádzal zo zásad obojstranného 
rešpektu a vzájomnosti, ktoré tvoria základné pravidlá pre Svetovú obchodnú organizáciu, 
Zmluvu o energetickej charte a predpisy v rámci tretieho energetického balíka; vyzýva 
Komisiu, aby vo vzťahu ku všetkým podnikom v odvetví energetiky, ktoré pôsobia na 
území Únie, zaviedla a účinne vykonávala pravidlá vnútorného trhu a hospodárskej súťaže 
EÚ; v tejto súvislosti víta nedávne vyšetrovanie protisúťažného správania spoločnosti 
Gazprom a jeho dcérskych spoločností v Európe a vyjadruje poľutovanie nad politicky 
motivovaným nariadením prezidenta Ruskej federácie, ktoré ruským energetickým 
spoločnostiam bráni spolupracovať s inštitúciami EÚ; trvá na tom, že od každého podniku 
v energetickom sektore sa má očakávať, že bude v plnej miere spolupracovať 
s vyšetrovacími orgánmi; žiada Komisiu, aby navrhla vhodnú reakciu na toto nariadenie 
a zaistila možnosť pokračovať vo vyšetrovaní;

18. zdôrazňuje potrebu riešiť očakávaný nárast dovozu plynu a elektriny z tretích krajín do 
EÚ v krátkodobom a strednodobom horizonte v záujme zabezpečenia dodávok energie; 
opakuje, že v niektorých regiónoch a členských štátoch je tento problém úzko prepojený 
so závislosťou od dovozu plynu a ropy z jedinej tretej krajiny; uznáva, že vyriešenie tohto 
problému si vyžaduje okrem iného posilnenie úlohy pôvodných zdrojov energie a energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú rozhodujúce pre zaistenie konkurencieschopnosti 
a bezpečnosti dodávok, ako aj akcií zameraných na diverzifikáciu portfólia dodávateľov 
energie, trás a zdrojov; uznáva, že jedným zo strategických cieľov je v tomto smere 
realizácia južného plynovodného koridoru a vybudovanie dodávateľskej trasy do EÚ 
pokrývajúcej približne 10 – 20 % dopytu EÚ po plyne do roku 2020, aby mal každý 
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európsky región fyzický prístup aspoň k dvom odlišným zdrojom plynu;

19. berie na vedomie význam širokej spolupráce v arktickom regióne, najmä medzi krajinami 
euroatlantického priestoru; vyzýva preto Komisiu, aby predložila holistické posúdenie 
výhod a rizík zapojenia sa EÚ do tejto činnosti v arktickej oblasti vrátane analýzy 
environmentálnych rizík, vzhľadom na veľmi krehké a potrebné oblasti, najmä v tzv. 
vysokej Arktíde;

20. vyzýva Komisiu, aby začlenila tzv. doložku o energetickej bezpečnosti do všetkých 
obchodných dohôd a dohôd o pridružení, partnerstve a spolupráci s producentskými 
a tranzitnými krajinami, ktorou sa stanoví kódex správania a explicitne zavedú opatrenia, 
ktoré sa prijmú v prípade jednostrannej zmeny podmienok jedným z partnerov;

21. žiada o užšiu spoluprácu medzi Radou, Komisiou a ESVČ tak, aby sa mohli spoločne 
vyjadrovať a konať, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa vonkajšej energetickej politiky; 
zdôrazňuje potrebu vytvoriť oddelenie energetickej politiky v rámci ESVČ a zapojiť 
delegácie EÚ do vykonávania diplomacie v oblasti energetiky v praxi; pripomína, že 
Parlament by mal byť naďalej pravidelne informovaný o vývoji v tejto oblasti.
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