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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. vyzýva Komisiu, aby pri rozvíjaní vnútorného trhu s energiou vychádzala zo spoločného 
postoja Komisie, Európskeho parlamentu a členských štátov k energetickej politike a 
rešpektovala pritom právo členských štátov na uplatňovanie ich špecifického 
energetického mixu v súlade s požiadavkami EÚ, pokiaľ ide o udržateľnosť, 
konkurencieschopnosť, energetickú efektívnosť a ochranu klímy, využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie a predovšetkým bezpečnosť dodávok prostredníctvom 
posilnenej spolupráce so susednými krajinami;

2. nabáda členské štáty EÚ, aby pri reagovaní na energetické výzvy 21. storočia preukázali 
solidaritu a podporili tak opatrenia Únie vychádzajúce z článku 194 ZFEÚ pozitívnou 
energiou;

3. zdôrazňuje potrebu rozvíjať synergické účinky medzi energetickou stratégiou EÚ a 
vonkajšími vzťahmi EÚ so strategickými dodávateľmi energie, aby sa na bezpečnosť 
dodávok energie a energetickú efektívnosť v budúcich obchodných dohodách kládol väčší 
dôraz a zaručil sa tak dlhodobý prístup EÚ k surovinám a rozvojovým možnostiam 
v záujme oboch strán;

4. domnieva sa, že energetická efektívnosť by sa mala podporovať na medzinárodnej úrovni 
a mala by sa stať globálnou prioritou a že z týchto dôvodov by sa mala začleniť do 
budúcej politiky energetickej stratégie a do rozvojovej politiky a politiky medzinárodného 
obchodu EÚ;

5. vyzýva Komisiu, aby podporovala projekty v oblasti slnečnej a veternej energie a 
bioenergie v nečlenských štátoch; domnieva sa, že decentralizované zásobovanie energiou 
zvýši bezpečnosť dodávok energie; nazdáva sa tiež, že by malo existovať prepojenie s 
nadregionálnymi energetickými sieťami; zastáva názor, že iniciatívy ako DESERTEC by 
sa mali vyvíjať a formulovať tak, aby odrážali záujmy EÚ a nečlenských štátov;

6. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom obchodných dohôd urýchlila prijímanie právnych 
predpisov o bezpečnosti a energetickej efektívnosti zodpovedajúcich požiadavkám EÚ na 
výrobu, prenos, tranzit, skladovanie a spracovanie/úpravu dovážanej a vyvážanej energie 
a aby na úrovni WTO navrhla zavedenie celosvetových noriem s cieľom posilniť otvorený 
a spravodlivý obchod s bezpečnými a obnoviteľnými zdrojmi energie a novými 
inovačnými energetickými technológiami;

7. pokladá diverzifikáciu zdrojov energie, dodávateľských trás a infraštruktúry, ako aj 
prepojenie sietí pre dodávky ropy a plynu a inteligentných sietí za kľúčový predpoklad 
dlhodobej bezpečnosti a udržateľnosti dodávok energie do EÚ a tretích krajín; pripomína, 
že tieto politické trendy sú užitočné aj pri posilňovaní rozvoja nových energetických 
technológií a tvorbe pracovných miest v EÚ, ako aj v tretích krajinách;

8. zdôrazňuje, že je potrebné využívať inovatívny potenciál podnikov a verejných služieb 
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EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a obnoviteľných technológií vrátane 
energeticky efektívnych technológií a pokročilých IKT, aby sa prostredníctvom 
obchodných dohôd podporil postupný prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a tým sa 
zaistili nové možnosti predaja výrobkov a know-how EÚ v tejto oblasti a prípadne 
transferu tohto know-how;

9. znovu potvrdzuje význam zvýšenia výskumných a kapitálových injekcií EÚ, ako 
napríklad priamych zahraničných investícií EÚ, do budovania a modernizácie energetickej 
infraštruktúry v EÚ a rozvojových krajinách, najmä prostredníctvom verejno-súkromných 
partnerstiev a spoločných podnikov prípadne verejno-verejných partnerstiev, čím sa 
podnieti transfer technológií a diverzifikácia energetického mixu v týchto krajinách;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vysokú mieru transparentnosti trhu v oblasti 
medzinárodného obchodu s energiou; trvá na tom, že zneužívaniu a manipulácii trhu sa 
musí zamedziť pomocou medzinárodných pravidiel;

11. víta rozhodnutie ekvádorskej vlády upustiť od ťažby na ropnom poli Yasuni v 
amazonskom pralese s cieľom chrániť životné prostredie a znížiť závislosť tejto krajiny od 
vývozu energie z fosílnych zdrojov a domnieva sa, že EÚ by mala toto úsilie a ďalšie 
podobné snahy podporovať.
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