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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. víta zameranie spoločnej vonkajšej energetickej politiky EÚ na zaistenie spoľahlivých, 
bezpečných, udržateľných a konkurencieschopných dodávok energie pre podniky 
a občanov a na zníženie závislosti určitých regiónov Európskej únie od dodávateľov 
energie z tretích krajín, ako aj na vytvorenie energetického hospodárstva založeného 
na vysokom stupni energetickej účinnosti a zabezpečenie čo najskoršieho prechodu na 
obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila súlad svojej energetickej politiky a činností v rámci spolupráce v tejto 
oblasti so spoločnou koncepciou politiky EÚ, ako sa uvádza v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050;

2. požaduje väčšiu súčinnosť medzi obchodnou a energetickou politikou EÚ v súlade so 
stratégiou Európa 2020; zdôrazňuje, že je nevyhnutné vytvoriť globálne štruktúry riadenia 
surovín s cieľom znížiť medzinárodné napätie v tejto oblasti, a v tejto súvislosti oceňuje 
príklad medzinárodného fóra o energetike (IEF); považuje uzatvorenie dlhodobých zmlúv 
o dodávkach energie a surovín za primerané ceny so strategickými obchodnými partnermi 
EÚ za jednu z hlavných priorít; vyzýva preto Európsku úniu, aby prijala jednotnú 
stratégiu Únie, pokiaľ ide o uzatváranie zmlúv o dodávkach energie s týmito partnermi;

3. oceňuje zriadenie mechanizmu na výmenu informácií o dohodách v oblasti energetiky 
medzi členskými štátmi a tretími krajinami v snahe o prijímanie jednotných vonkajších 
opatrení v oblasti energetiky a s cieľom zvýšiť transparentnosť dovozu energie do EÚ; 
poznamenáva, že mnoho dohôd v oblasti energetiky obsahuje investičné časti, a preto by 
mala Komisia zaistiť súdržnosť medzi dohodami v oblasti energetiky a investičnými 
dohodami, a najmä to, aby sa v rámci budúcej investičnej politiky vzali do úvahy 
právomoci a odporúčania Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že pri koordinácii 
medzivládnych dohôd musí Európska komisia zohrávať aktívnu a podpornú úlohu, aby 
zabezpečila, že bude možné splniť všetky stanovené nároky; členské štáty predložia 
dojednané medzivládne dohody pred ich podpísaním na schválenie Európskej komisii, 
ktorá zabezpečí, aby boli zlučiteľné s právnymi predpismi Únie, a najmä s pravidlami 
týkajúcimi sa obchodu, investícií a vnútorného trhu s energiou, ako aj s dlhodobými 
cieľmi politík Únie v oblasti energetiky a zmeny klímy;

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vo všetkých príslušných obchodných dohodách, a to aj 
v rámci Svetovej obchodnej organizácie, podporila prijatie zásad iniciatívy 
za transparentnosť v ťažobnom priemysle a medzinárodných noriem v oblasti správy 
trhov s energiou vrátane postupného rušenia dotácií na fosílne palivá podľa 
kvantitatívnych cieľov;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Transatlantická hospodárska rada podporila okrem iného 
spoluprácu v oblasti režimov regulácie, výskumu trvalo udržateľnej energie a energetickej 
účinnosti, výskumu jadrovej syntézy a v oblasti jadrovej bezpečnosti, a požaduje, aby sa 
s Ruskom a ďalšími partnermi viedli pravidelné dialógy o energetike s cieľom 
rozpracovať a lepšie presadzovať medzinárodné pravidlá bezpečnej, spoľahlivej 
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a efektívnej výroby energie, jej prenosu, tranzitu, skladovania a spracovania, ako aj 
dvojstranného obchodu s novými energetickými technológiami a novými výrobkami, ako 
sú biopalivá;

6. pripomína, že Európska únia sa zaviazala znížiť do roku 2020 svoje emisie skleníkových 
plynov o 20 % a že pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné zlepšiť energetickú účinnosť 
v spolupráci s partnermi za hranicami EÚ; domnieva sa, že prostredníctvom lepšej 
energetickej účinnosti je možné dosiahnuť rast a vytvoriť pracovné miesta; preto žiada 
Komisiu, aby podporovala výskum, vývoj a inovácie v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie a technológií energetickej účinnosti a aby presadzovala racionálne využívanie 
energie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia posilnila spoluprácu a strategické 
partnerstvá s krajinami, ktoré prechádzajú na trvalo udržateľné hospodárstvo v oblastiach 
inovácií, výskumu a vývoja, energetickej účinnosti a úspor energie, využívania 
technológií získavania energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj skladovania energie, 
inteligentných energetických sietí a vyvážených energetických systémov, a aby rokovala 
o prístupe na trh pre príslušné výrobky a služby EÚ a zároveň podporila postupný prechod 
na udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo prostredníctvom obchodných dohôd, napríklad 
s dodávateľmi obnoviteľnej elektrickej energie s najnižšou úrovňou emisií skleníkových 
plynov;

7. v súlade s miléniovým rozvojovým cieľom zabezpečiť prístup všetkých k energii znovu 
potvrdzuje význam zvýšenia priamych zahraničných investícií EÚ do budovania 
a modernizácie energetickej infraštruktúry a energetickej účinnosti v rozvojových 
krajinách prostredníctvom budovania kapacít pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, 
ako aj podporovaním vytvárania primeraných právnych rámcov s cieľom pomôcť pri 
diverzifikácii ich energetického mixu a zároveň posilniť ochranu európskych investícií 
v týchto krajinách prostredníctvom príslušných právnych prostriedkov;

8. vyzýva Komisiu, aby podporila vytvorenie komplexného systému EÚ pre indexáciu cien 
plynu založeného na trhových cenách plynu, a tak umožnila všetkým spoločnostiam v EÚ, 
ktoré obchodujú s plynom, obchodovať s vonkajšími dodávateľmi plynu vyrovnanejšie 
a predvídateľnejšie, t. j. nezávisle od cien ropy, a aby ďalej posilňovala hospodársku súťaž 
na vnútornom trhu EÚ s plynom. 
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