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NÁVRHY

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

1. vítá společnou vnější energetickou politiku EU, jejímž cílem je zajištění zabezpečených, 
spolehlivých, udržitelných a konkurenceschopných dodávek energie pro společnosti
a občany a snížení závislosti některých regionů EU na dodavatelích energie ze třetích 
zemí a vybudování energetického hospodářství, které bude založeno na vysoké 
energetické účinnosti a přechodu k ekologicky šetrným obnovitelným zdrojům energie
v co nejkratším možném termínu; vyzývá Komisi, aby zajistila, že její energetická politika
a spolupráce v této oblasti budou zapadat do společné politické koncepce EU, kterou 
stanovuje plán do roku 2050;

2. vyzývá k zajištění větší součinnosti mezi obchodní a energetickou politikou EU, a to
v souladu se strategií Evropa 2020; zdůrazňuje, že je třeba podporovat struktury 
globálního řízení surovin, aby se v této oblasti snížilo mezinárodní napětí, a v tomto 
ohledu si cení příkladu Mezinárodního energetického fóra; domnívá se, že uzavírání 
dlouhodobých smluv o dodávkách energie a surovin za spravedlivé ceny s našimi 
strategickými obchodními partnery patří mezi jednu z nejvyšších priorit; vyzývá proto 
EU, aby přijala soudržnou unijní strategii pro uzavírání smluv o dodávkách energie
s těmito partnery;

3. oceňuje zavedení mechanismu pro výměnu informací o dohodách v oblasti energetiky 
mezi členskými státy a třetími zeměmi s cílem usilovat o důsledná opatření vnější politiky
v oblasti energetiky a zvyšovat transparentnost energetických dodávek do EU; upozorňuje 
na skutečnost, že se řada dohod v oblasti energetiky dotýká investic, což je důvod, proč by 
Komise měla zajistit, aby mezi dohodami v oblasti energetiky a dohodami v oblasti 
investic existovala soudržnost, a obzvlášť, aby budoucí investiční politika vzala v úvahu 
pravomoci a doporučení Evropského parlamentu; zdůrazňuje, že při koordinaci 
mezivládních dohod musí Komise zaujmout aktivní a podpůrnou úlohu a zajistit tak, že 
bude možné splnit všechny stanovené požadavky; před podepsáním energetických dohod 
předloží členské státy tyto vyjednané mezivládní dohody ke schválení Komisi, čímž se 
zajistí, aby tyto dohody byly v souladu s právem Unie, a především s ustanoveními, jež se 
týkají pravidel obchodu a investic a vnitřního trhu s energií, a stejně tak s dlouhodobými 
politickými cíli Unie v oblasti energetiky a klimatu;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci všech příslušných obchodních dohod, včetně
v rámci Světové obchodní organizace (WTO), prosazovala přijetí zásad iniciativy pro 
transparentnost těžebního průmyslu a mezinárodních standardů pro řízení trhů s energií, 
což zahrnuje také odstranění dotací na fosilní paliva podle kvantifikovaných cílů;

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby Transatlantická hospodářská rada podporovala mimo jiné 
spolupráci v oblasti regulačních systémů, výzkumu udržitelné energie a energetické 
účinnosti, výzkumu jaderné syntézy a jaderné bezpečnosti, a vyzývá k vedení 
pravidelných dialogů o energetice s Ruskem a dalšími partnery s cílem vytvářet a lépe 
prosazovat mezinárodní pravidla pro zajištěnou, bezpečnou a účinnou výrobu energie
a její přenos, přepravu, uskladňování a zpracování a k dvoustrannému obchodování
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s novými energetickými technologiemi a produkty, jako jsou biopaliva;

6. připomíná, že se EU zavázala do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % a že 
klíčem pro dosažení tohoto cíle bude vyšší energetická účinnost ve spolupráci s našimi 
partnery za hranicemi EU; domnívá se, že zvýšení energetické účinnosti je zdrojem růstu
a vytváří pracovní místa; proto žádá Komisi, aby podporovala výzkum, vývoj a inovace, 
pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů a účinné technologie, a aby prosazovala 
rozumné využívání energie; zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise posílila spolupráci
a strategická partnerství se zeměmi, které přecházejí k udržitelnému hospodářství, a to
v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, energetické účinnosti a úspor energie, využívaní 
technologií pro obnovitelné energie a skladování energie, inteligentních energetických sítí
a vyrovnávání energetických systémů, a aby vyjednala přístup souvisejících produktů
a služeb EU na trh a zároveň prosazovala postupný přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství prostřednictvím obchodních dohod např. s dodavateli elektřiny
z obnovitelných zdrojů s nejnižšími možnými emisemi skleníkových plynů;

7. v souladu s rozvojovým cílem tisíciletí – všem zajistit přístup k energii – opět připomíná, 
že je důležité zvyšovat přímé zahraniční investice EU v oblasti budování a modernizace 
energetické infrastruktury a energetické účinnosti v rozvojových zemích prostřednictvím 
budování kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a podpory vytváření 
vhodných legislativních rámců, které napomohou diverzifikaci skladby energetických 
zdrojů a přitom díky vhodným právním prostředkům posílí ochranu evropských investic
v těchto zemích;

8. vyzývá Komisi, aby podporovala zavedení komplexního systému EU pro indexaci cen 
zemního plynu založenou na tržních cenách zemního plynu, aby mohly všechny 
společnosti v EU obchodující se zemním plynem obchodovat s jeho vnějšími dodavateli 
spravedlivějším a předvídatelnějším způsobem nezávisle na cenách ropy a aby byla dále 
posilována hospodářská soutěž na vnitřním trhu EU se zemním plynem.
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