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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zahájení spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky: 
Strategický přístup k zabezpečeným, udržitelným a konkurenceschopným dodávkám 
energie
(2011/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní 
spolupráci „Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi“ (KOM 
(2011)0539),

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení mechanismu pro 
výměnu informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v 
oblasti energetiky (KOM (2011)0540), který předložila Komise,

– s ohledem na závěry Rady ze dne xxxx o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní 
spolupráci – „Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o směru k nové energetické strategii 
pro Evropu 2011–20201,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru 
pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že současné společné globální problémy v oblasti energií vyžadují ze 
strany Evropské unie jednotná, účinná a spravedlivá opatření na mezinárodní scéně, 
především pak posílení vnějšího rozměru její energetické politiky, zvýšení diverzifikace a 
bezpečnosti dodávek;

B. vzhledem k tomu, že závislost EU na dovozu energií se bude pravděpodobně v průběhu 
příštích deseti let zvyšovat kvůli úbytku vnitřních zdrojů fosilních paliv, navzdory 
zvyšujícímu se významu obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a výzkumu v oblasti 
energetických technologií;

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie je dnes jakožto digitální hospodářství a společnost 
mnohem více závislá na nepřetržitých a spolehlivých dodávkách elektřiny;

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie se stala hlavním dovozcem fosilních paliv, což na 
jedné straně poukazuje na zvyšující se závislost EU na dovozu od vnějších dodavatelů a 
na její zranitelnost, avšak na straně druhé tato skutečnost poskytuje EU jakožto hlavnímu 
odběrateli na globálních trzích s energií značný vliv;

E. vzhledem k tomu, že agresivní snahy netransparentních zahraničních subjektů ovládnout 
                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0441.
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trh s energií v EU představují hrozbu, která vyžaduje přísné uplatňování pravidel EU 
týkajících se hospodářské soutěže, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu a aby 
se v budoucnu předešlo přerušení dodávek plynu a s ním spojené krizi; 

F. vzhledem k tomu, že snahy zabezpečit dodávky výhradně na vnitrostátní úrovni se 
ukázaly jako nedostatečné a nezaručují dlouhodobý zájem všech členských zemí EU;

G. vzhledem k tomu, že Evropská unie sice uznala nutnost vybudovat energetickou 
infrastrukturu, avšak požadované investiční prostředky stále schází;

H. vzhledem k tomu, že zachování současného modelu různorodých dodávek a závislosti 
členských států na dovozu by bylo nebezpečné (západní členské státy dováží mnoho, ale 
na Rusku příliš závislé nejsou, kdežto východní členské státy dováží relativně málo, ale 
jsou na dodávkách z Ruska závislé), pouze plně integrovaný evropský trh s energií, jehož 
fungování je založeno na solidaritě, může být dostatečným řešením problémů v oblasti 
zabezpečení dodávek energie;

I. vzhledem k tomu, že klíčový význam má zajištění jednotnosti a důslednosti v oblasti 
vnějších vztahů EU s klíčovými dodavateli, tranzitními a spotřebitelskými zeměmi a 
zásadní je rovněž strategická a politická koordinace přesahující úroveň členských států při 
jednáních s mocnými dodavateli energie ve třetích zemích;

Vnitřní trh s energií – lepší koordinace na úrovni EU

1. zdůrazňuje nutnost úzké koordinace mezi politikami členských států a nezbytnost 
společných opatření v oblasti energetické bezpečnosti, transparentnosti a plného dosažení 
vnitřního trhu s energií;

2. je toho názoru, že plně fungující, propojený a integrovaný evropský vnitřní trh s energií je 
základním stavebním kamenem pro úspěšnou evropskou vnější energetickou politiku a 
naopak, a proto musí být vnější energetická politika EU a dvoustranné dohody členských 
států v naprostém souladu s právními předpisy EU;

3. poukazuje na to, že správné fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby se dodávky energií do 
Evropské unie ze třetích zemí zcela řídily pravidly vnitřního trhu s energií, proto se musí 
Evropská unie, s cílem zavést jednotný regulační rámec, snažit přesvědčit země vyvážející 
energii, aby přijaly pravidla vnitřního trhu s energií EU;

4. upozorňuje na to, že síla, která bude pramenit z integrace vnitřního trhu s energií, by měla 
být plně využita za pomoci prostředků, odborných znalostí a schopností členských států a 
Evropské unie; vyzývá proto ke zvýšené transparentnosti a většímu zapojení EU do 
vyjednávání o dohodách mezi členskými zeměmi a třetími zeměmi, jelikož tyto dohody by 
rovněž mohly ovlivnit fungování vnitřního trhu s energií EU;

5. je toho názoru, že zlepšení koordinace mezi samotnými členskými státy a mezi členskými 
státy a Komisí by mělo členským státům umožnit plně využít politického a hospodářského 
vlivu Unie, a v této souvislosti vítá návrh Komise na rozhodnutí o zřízení mechanismu pro 
výměnu informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v 
oblasti energetiky;
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6. domnívá se, že uplatňování jednotné a ucelené vnější energetické politiky EU vyžaduje 
pravidelnou koordinaci mezi členskými státy a Komisí; vyzývá Komisi, aby pořádala 
pravidelné výměny informací s členskými státy, především pak prostřednictvím 
strategické skupiny pro mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky, věnované prioritám a 
činnostem vnější strategie EU a členských států v oblasti energetiky jak na politické, tak 
na odborné úrovni;

7. zastává názor, že by se měly konat pravidelné diskuse o problémech, kterým čelí vnější 
energetická politika EU, v rámci formálních i neformálních schůzek ministrů energetiky 
v Radě se zapojením vysokého představitele, komisaře a jejich příslušných útvarů;

8. je toho názoru, že pokud strategicky významný projekt infrastruktury ovlivňuje 
zabezpečení dodávek energií pro EU jako celek, měla by Rada zvážit, že Komisi udělí 
mandát k vyjednávání, aby vedla vyjednávání, přičemž udělení tohoto mandátu by mělo 
být uváženo i v případech jiných mezivládních dohod, u nichž se předpokládá, že budou 
mít významný dopad na cíle všeobecné energetické politiky EU;

9. vyzývá Komisi, aby vyvinula nástroj pro sdílení informací, který by sloužil k 
shromažďování a zveřejňování důležitých údajů o energetických programech správních 
orgánů a finančních institucí členských států a EU a o projektech ve třetích zemích; 
vyzývá také členské státy, aby v této souvislosti poskytly Komisi příslušné informace;

10. žádá Komisi, aby monitorovala světové trhy s energií prostřednictvím shromažďování 
informací a údajů dostupných od členských států a mezinárodních organizací, jako je 
Mezinárodní energetická agentura, a vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 představila 
právní nástroj vytvořený k tomuto účelu;

Diverzifikace – lepší zabezpečení evropských dodávek energie

11. upozorňuje na to, že rostoucí závislost EU na dovozu fosilních paliv by mohla mít 
závažné důsledky pro nezávislost jejího rozhodování i v jiných oblastech politiky, přičemž 
tento nepříznivý jev může vyvážit pouze propojenost, vzájemná závislost a solidarita mezi 
členskými státy;

12. zdůrazňuje, že by měly být urychleny kroky k diverzifikaci dodavatelů, tras a zdrojů 
dodávek energie do Evropské unie, především pak ty, jejichž cílem je vytvoření nových 
transportních koridorů (východní koridor, jižní koridor a Středomoří), a to prostřednictvím 
vytvoření skutečné hospodářské soutěže mezi zdroji dodávek plynu, zvýšením evropského 
podílu LNG a zajištěním nových, vzdálených dodavatelů (Austrálie, Kanada, Spojené 
státy, Latinská Amerika, subsaharská Afrika, střední Asie a další), zlepšením propojení 
energetických sítí, dokončením výstavby evropsko-středomořských elektrických 
infrastruktur a infrastruktur pro zemní plyn a prostřednictvím modernizace a zdokonalení 
stávajících elektráren a plynových elektráren i příslušné infrastruktury (rozvodných sítí a 
potrubí);

13. je toho názoru, že s rozšířením nových, nekonvenčních energetických technologií (ropné 
písky a plyn z břidlic z Kanady, Spojených států, Austrálie, Kataru, Brazílie, Argentiny, 
energetický průzkum arktické oblasti, další těžba v Iráku, Venezuele a v afrických 
zemích) přibývají noví aktéři, partneři a regiony jako potenciální budoucí dodavatelé 



PE474.010v01-00 6/8 PR\880770CS.doc

CS

a Evropská unie musí soustředit své snahy na to, aby využila této nové situace a navázala 
nová partnerství v oblasti energetiky, a tím diverzifikovala své dodavatele;

Udržitelnost – posílené partnerství s dodavatelskými zeměmi

14. je toho názoru, že zvýšená koncentrace zásob fosilních paliv v převážně nestabilních a 
nedemokratických zemích činí EU zranitelnou a zásadním způsobem oslabuje rozvoj 
spolehlivé, efektivní a důsledné společné evropské energetické politiky;

15. zdůrazňuje nutnost rozšířit vazby prostřednictvím budování nových propojení mezi 
evropskou energetickou sítí a sousedními zeměmi (západní Balkán, východní sousedé a 
kaspické země) a prostřednictvím vytvoření širší regulační oblasti, aniž by však blízko 
hranic EU docházelo k výstavbě levných elektráren, jež jsou ovšem náročné na CO2;

16. upozorňuje na to, že v energetickém dialogu mezi EU a Ruskem, kde by Evropská unie 
měla zastávat jednotný názor, by měla být zohledněna specifická a závislá situace 
členských států ze střední a východní Evropy, jelikož jejich energetická závislost může 
být vyřešena pouze propojením celé energetické infrastruktury EU a úplným prováděním 
pravidel vnitřního trhu s energií;

17. připomíná, že země Evropského hospodářského prostoru jsou již součástí vnitřního trhu 
EU a jejich spolupráce je pro dosažení energetických cílů 2020 klíčová, dále vítá současné 
iniciativy, jež mají za cíl zintenzivnit spolupráci se Švýcarskem, které by rovněž mělo 
usilovat o začlenění do vnitřního trhu s energií EU;

18. domnívá se, že vnější energetická politika EU by měla vycházet ze zásad solidarity, 
transparentnosti, subsidiarity, udržitelnosti a spolupráce, jakož i vzájemnosti, tržního 
přístupu založeného na pravidlech a koordinace mezi EU,členskými státy a partnerskými 
zeměmi a měla by tyto zásady podporovat;

19. zastává názor, že kromě spolupráce v oblasti těžby energetických produktů, obchodu 
s těmito produkty a jejich přepravy do EU je rovněž zapotřebí zintenzivnit spolupráci 
s ohledem na bezpečnost a zabezpečení energetických technologií, na sdílení dat 
týkajících se převodu „know-how“, s ohledem na podporu energetické účinnosti a úsporu 
energie, jakož i na čisté a obnovitelné zdroje energie, především pak ve vztazích se 
zeměmi, jejichž spotřeba energie rychle stoupá;

20. s cílem prosazovat globálně zabezpečenou a bezpečnou výrobu energie, jež bude zároveň 
šetrná k životnímu prostředí, podporuje posílení a prosazování radiologické ochrany, 
ochranných mechanismů, norem jaderné bezpečnosti, prosazuje přísné požadavky pro 
těžbu ropy a plynu na moři, bezpečnost přepravy surové ropy a ropných produktů po moři, 
jakož i spolupráci v oblasti nových technologií, výzkumu, vývoje a inovací a práce na 
vývoji mezinárodních norem;

21. uznává, že odborné poznatky nasbírané v rámci EU a založené na našich zkušenostech 
s vytvářením a realizací systému pro obchodování s emisemi (ETS) by mohly být přínosné 
pro třetí země, a vyzývá Komisi, aby třetím zemím poskytla pomoc a podporu při 
zřizování a vytváření jejich vlastních systémů ETS s ohledem na propojení těchto systémů 
se systémem EU;
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22. domnívá se, že Evropská unie by měla úzce spolupracovat s velkými dovozci biopaliv ze 
třetích zemí, aby zajistila, že tyto alternativní, čisté zdroje energie, které mohou přispět 
k diverzifikaci dodávek energie, mohou být skutečně udržitelné a že se lze vyhnout 
změnám v nepřímém využívání půdy, které by měly nepříznivé následky;

23. vyzývá Komisi, aby vytvořila společné plány pro oblast energetiky nejen s klíčovými 
dodavateli energie jako je Rusko, ale i s klíčovými partnery, kteří čelí podobným 
problémům a sdílejí podobné hodnoty, jako je USA, Kanada, Austrálie a Japonsko, 
především pak s cílem podporovat spolupráci v oblasti technologií, výzkumu a průmyslu a 
vytvořit společné normy pro technologie obnovitelné energie, energetickou účinnost, 
elektrické dopravní prostředky, nové a nekonvenční energetické technologie, bezpečnost 
šelfového vrtání i jadernou bezpečnost;

24. v této souvislosti vítá nedávný závazek Transatlantické hospodářské rady a Energetické 
rady EU-USA k podpoře spolupráce v oblasti energetické bezpečnosti, norem pro 
inteligentní sítě, technologie vodíkových a palivových článků, obnovitelných zdrojů 
energie a ostatních čistých energetických technologií, v oblasti energetické účinnosti a 
účinných politik pro usnadnění obchodu a uvedení čistých energetických technologií na 
trh;

25. vítá navrhované „energetické partnerství EU-jižní Středomoří“, domnívá se, že by se toto 
partnerství mělo zaměřit na obrovský potenciál obnovitelných zdrojů (solární) energie 
v tomto regionu, a je toho názoru, že by toto partnerství mělo přinést nezbytná opatření, 
která by pomohla zajistit nutné regulační dohody, investice a infrastrukturu, což je klíčové 
pro zvýšení diverzifikace dodávek nízkouhlíkové energie;

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.



PE474.010v01-00 8/8 PR\880770CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V posledních desetiletích se energie stala mocnou „zbraní“ zahraniční politiky. 
Zpravodajka zastává názor, že vzhledem k tomu, jak je energie důležitá pro naše 
každodenní životy, měla by být považována především za komoditu, a nikoli být 
využívána jako nástroj zahraniční politiky. Zároveň je důležité, aby Evropská unie 
zohledňovala všechny aspekty bezpečnosti našich dodávek.

Evropa je hlavním odběratelem energie na globálních trzích s energií: Třebaže může být 
tato skutečnost vnímána jako nevýhoda, může zároveň jít o jednu z našich výhod: jsme 
největším dovozcem, a pokud bychom této skutečnosti koordinovaně využívali na 
evropské úrovni a zaujali pevné, společné vyjednávací stanovisko ke třetím zemím, měli 
bychom téměř vždy dobrou vyjednávací pozici a mohli bychom uplatňovat svůj vliv jako 
silní tržní hráči, co se týče poptávky. Proto se zpravodajka domnívá, že bychom se při 
vymezování evropské energetické politiky měli soustředit na hledání společného přístupu 
v našem jednání, na rozšíření sféry našeho vlivu za hranice Evropy, a to zejména v oblasti 
pravidel trhu s energiemi. Jednoznačně potřebujeme fungující vnitřní trh, který by dokázal 
vytvářet silnější hospodářskou soutěž mezi našimi vnějšími partnery, a měli bychom 
prosazovat sbližování předpisů s našimi sousedy.
Zpravodajka je toho názoru, že zajištění spolehlivého a nákladově konkurenceschopného 
přístupu ke globálním dodávkám energie je klíčové pro podporu evropské 
konkurenceschopnosti a bezpečnosti vzhledem ke stávajícím cílům politiky Evropské unie 
nastaveným balíčkem „20-20-20“ a dlouhodobému závazku k dekarbonizaci našeho 
hospodářství do roku 2050. Pouze soudržný a koordinovaný přístup členských států, 
Komise a Rady přinese účinnou podporu energetických cílů Evropské unie ve vnějších 
vztazích a vyústí ve zlepšení vyjednávací pozice ve vztahu k třetím zemím.

Zpravodajka přisuzuje zásadní důležitost výzkumu, vývoji a inovacím. V rámci Evropské 
unie může sdružování našich výzkumných snah přinést kvalitní výzkum, který bude 
účinnější, efektivnější z hlediska nákladů a dynamičtější, než kdyby byl prováděn každým 
členským státem samostatně. Stejně tak bychom se měli zaměřit na bližší spolupráci se 
třetími zeměmi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, abychom tyto výhody v co nejvyšší 
míře využili v mezinárodním měřítku.

A konečně, Evropská unie může a měla by stavět na stávajících prioritních oblastech 
zapojení ve vnějších energetických politikách, aby zlepšila soudržnost a koordinaci mezi 
Komisí, Radou, členskými státy a průmyslem. Tyto oblasti zahrnují otázku velkých 
energetických infrastruktur, strategické dialogy a partnerství pro mezinárodní fóra: např. 
dialog EU-Rusko, Energetickou chartu, proces Energetického společenství a vztahy 
s dalšími mezinárodními orgány zabývajícími se energií a klimatem.


