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NÁVRHY

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

1. vyzývá Komisi, aby rozvinula vnitřní trh s energií na základě společného postoje Komise, 
Evropského parlamentu a členských států k energetické politice, jenž by respektoval právo 
členských států využívat svou vlastní skladbu zdrojů energie v souladu s požadavky EU 
na zajištění udržitelnosti, konkurenceschopnosti, energetické soběstačnosti a ochrany 
klimatu při současném využití obnovitelných zdrojů energie a především zajištění 
dodávek energie prostřednictvím posílené spolupráce se sousedními zeměmi;

2. nabádá členské státy EU, aby při řešení náročných úkolů 21. století v oblasti energetiky 
prokázaly solidaritu, čímž by kroky Unie vycházející z článku 194 Smlouvy o fungování 
EU naplnily pozitivní energií;

3. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet součinnost mezi energetickou strategií EU a vnějšími 
vztahy EU se strategickými dodavateli energie tak, aby se v budoucích obchodních 
dohodách kladl větší důraz na zajištění dodávek energie a energetickou účinnost, a byl tak 
dlouhodobě zajištěn přístup EU k surovinám a možnosti rozvoje, jež jsou v zájmu obou 
stran;

4. domnívá se, že energetická účinnost by měla být podporována na mezinárodní úrovni, 
měla by se stát celosvětovou prioritou, a být proto začleněna do budoucí energetické 
politiky EU, jakož i politiky rozvoje a mezinárodního obchodu;

5. vyzývá Komisi, aby ve státech, jež nejsou členy EU, podporovala projekty sluneční
a větrné energie i projekty bioenergie; domnívá se, že decentralizované zásobování energií 
lépe zabezpečí dodávky energie; mělo by rovněž existovat spojení s energetickými sítěmi 
přesahujícími hranice regionů; je toho názoru, že iniciativy, jako je DESERTEC, by měly 
být vyvinuty a definovány tak, aby odrážely zájmy EU i států mimo EU;

6. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím obchodních dohod posílila přijímání pravidel 
bezpečnosti a energetické účinnosti, která jsou v souladu s pravidly EU a platí pro výrobu, 
přenos, tranzit, skladování a zpracovávání či rafinaci dovážené a vyvážené energie, a aby 
na úrovni WTO iniciovala zavádění celosvětových norem, jež by podpořily otevřený
a spravedlivý obchod v oblasti bezpečných a obnovitelných zdrojů energie a nových 
inovativních energetických technologií;

7. za klíčové pro dlouhodobou bezpečnost a udržitelnost dodávek energie do EU a třetích 
zemí považuje diverzifikaci zdrojů energie, zásobovacích tras a infrastruktur a propojení 
mezi sítěmi pro dodávky ropy a plynu a inteligentními systémy zásobování; připomíná, že 
tyto trendy v energetické politice rovněž napomáhají podporovat rozvoj nových 
technologií v energetice a vytvářet v EU i ve třetích zemích pracovní příležitosti;

8. podtrhuje, že je potřeba využívat inovativní potenciál podniků a veřejných služeb EU 
vyvíjejících činnost v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií, 
včetně technologií pro energetickou účinnost a vyspělých informačních a komunikačních 
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technologií, a podporovat tak postupný přechod k nízkouhlíkové ekonomice 
zprostředkovaný obchodními dohodami, který poskytne nové příležitosti k prodeji 
produktů a know-how EU v této oblasti nebo ve vhodných případech k přenosu tohoto 
know-how;

9. opět připomíná, že je důležité posílit v EU výzkum a zvýšit kapitálové příspěvky, např. 
přímé zahraniční investice EU, v oblasti budování a modernizace energetické 
infrastruktury v EU a v rozvojových zemích, a to zejména prostřednictvím partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem a společných podniků a případně prostřednictvím 
partnerství v rámci veřejného sektoru, a podporovat tak v těchto zemích přenos 
technologií a diverzifikaci skladby energetických zdrojů;

10. vyzývá Komisi, aby v rámci mezinárodního obchodu s energií zajistila vysokou úroveň
transparentnosti trhu; trvá na tom, že je třeba pomocí mezinárodních pravidel zabránit 
zneužívání a manipulaci trhu;

11. vítá rozhodnutí ekvádorské vlády zastavit těžbu v oblasti ropného pole Yasuní
v amazonském pralese s cílem ochránit životní prostředí a omezit závislost této země na 
vývozech energie z fosilních zdrojů a domnívá se, že EU by měla toto i podobná úsilí
podporovat.
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