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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zapájaní sa do spolupráce s partnermi za našimi hranicami v oblasti energetickej 
politiky: strategický prístup k bezpečným, udržateľným a konkurencieschopným 
dodávkam energie
(2011/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom O zabezpečení 
dodávok energie a medzinárodnej spolupráci: „Energetická politika EÚ: budovanie 
vzťahov s partnermi za hranicami EÚ (KOM(2011)0539),

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisii, 
ktorým sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody 
v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami (KOM (2011)0540),

– so zreteľom na závery Rady z xxxx o zabezpečení dodávok energie a medzinárodnej 
spolupráci – „Energetická politika EÚ: budovanie vzťahov s partnermi za hranicami EÚ“,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 s názvom Na ceste k novej 
energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 20201,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2011),

A. keďže súčasné spoločné globálne energetické výzvy si vyžadujú jednotné, účinné a 
rovnocenné opatrenia zo strany Európskej únie na medzinárodnej scéne, a to najmä 
posilňovaním vonkajšieho rozmeru jej energetickej politiky, zvyšovaním diverzifikácie a 
zlepšovaním bezpečnosti dodávok;

B. keďže závislosť EÚ od dovozu energie sa v priebehu nasledujúceho desaťročia 
pravdepodobne zvýši z dôvodu vyčerpania vnútroštátnych zdrojov fosílnych palív, a to aj 
napriek rastúcemu významu obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti 
a výskumu energetických technológií;

C. keďže EÚ ako digitálne hospodárstvo a digitálna spoločnosť je v súčasnosti oveľa 
závislejšia od nepretržitých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie;

D. keďže EÚ sa stáva hlavným dovozcom fosílnych palív, čo na jednej strane poukazuje na 
zvýšenie závislosti EÚ od dovozu a na zraniteľnosť voči externým dodávateľom, ale na 
strane druhej jej to dáva značnú moc ako hlavnému nákupcovi na celosvetových trhoch 
s energiou;

E. keďže nepriateľské preberanie podnikov netransparentnými zahraničnými subjektmi 
                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0441.
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na trhu EÚ s energiou predstavuje hrozbu, ktorá si vyžaduje prísne uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže EÚ s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu 
a zabrániť prerušeniu dodávok plynu a krízam v budúcnosti; 

F. keďže snahy o zaistenie bezpečnosti dodávok výlučne na vnútroštátnej úrovni sa ukázali 
ako nedostatočné a nezaručujú dlhodobé záujmy všetkých členských štátov EÚ;

G. keďže aj napriek tomu, že EÚ vo veľkej miere uznáva potrebu rozvoja energetickej 
infraštruktúry, stále chýba požadované zvýšenie investícií;

H. keďže udržanie súčasnej rôznorodej štruktúry dodávok a závislosť od dovozu medzi 
členskými štátmi (západné členské štáty: veľká miera dovozu, ale bez veľkej závislosti od 
Ruska, východné členské štáty: relatívne malá miera dovozu, ale vysoká závislosť od 
Ruska) by mohli byť nebezpečné, len prostredníctvom plne integrovaného európskeho 
trhu s energiou, ktorého fungovanie sa bude zakladať na solidarite, bude možné účinne 
riešiť problémy v oblasti bezpečnosti dodávok energie;

I. keďže zabezpečenie konzistentnosti a súdržnosti vonkajších vzťahov EÚ v oblasti 
energetiky s kľúčovými výrobcami, tranzitnými a spotrebiteľskými krajinami má kľúčový 
význam, v rokovaniach so silnými dodávateľmi energie v tretích krajinách je dôležitá 
strategická a politická koordinácie na úrovni týchto členských štátov;

Vnútorný trh s energiou – lepšia koordinácia na úrovni EÚ

1. Zdôrazňuje potrebu silnej koordinácie medzi politikami členských štátov a spoločnými 
opatreniami v oblasti energetickej bezpečnosti, transparentnosti a úplného vykonávania 
vnútorného trhu s energiou;

2. zastáva názor, že plne fungujúci, prepojený a integrovaný európsky vnútorný trh 
s energiou je dôležitým prvkom úspešnej vonkajšej energetickej politiky v Európe 
a naopak, a preto musia byť vonkajšia energetická politika EÚ a bilaterálne dohody 
členských štátov plne v súlade s právnymi predpismi EÚ;

3. zdôrazňuje, že pre riadne fungovanie vnútorného trhu je potrebné, aby sa energia 
dovážaná do Únie z tretích krajín plne riadila pravidlami vnútorného trhu s energiou, 
a preto sa EÚ musí v záujme vytvorenia jednotného regulačného systému snažiť 
presvedčiť krajiny vyvážajúce energiu, aby prijali pravidlá EÚ pre vnútorný trh 
s energiou;

4. zdôrazňuje, že sila vyplývajúca z integrácie vnútorného trhu s energiou by sa mala plne 
využívať prostredníctvom kombinovania prostriedkov, odborných skúseností a schopností 
členských štátov a EÚ; preto žiada o zlepšenie transparentnosti a intenzívnejšie zapojenie 
EÚ do rokovaní o dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami, pretože tieto 
dohody by takisto mohli mať vplyv na fungovanie vnútorného trhu EÚ s energiou;

5. domnieva sa, že lepšia koordinácia medzi samotnými členskými štátmi a medzi členskými 
štátmi a Komisiou by členským štátom mohla umožniť plne využívať politický 
a hospodársky vplyv Únie; v tejto súvislosti víta návrh rozhodnutia Komisie o vytvorení 
mechanizmu na výmenu informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody medzi členskými 
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štátmi a tretími krajinami v oblasti energetiky;

6. domnieva sa, že na vykonávanie konzistentnej a súdržnej vonkajšej politiky EÚ je 
nevyhnutná pravidelná koordinácia medzi členskými štátmi a Komisiou; vyzýva Komisiu, 
aby si s členskými štátmi pravidelne vymieňala informácie, najmä prostredníctvom 
navrhovanej strategickej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti energetiky o 
prioritách a činnostiach vonkajšej energetickej stratégie EÚ a členských štátov na 
politickej a odbornej úrovni;

7. zastáva názor, že by sa mali konať pravidelné diskusie o výzvach, ktorým čelí vonkajšia 
energetická politika EÚ počas formálnych a neformálnych zasadnutí ministrov pre 
energetiku v Rade s účasťou vysokého predstaviteľa, komisára a ich príslušných útvarov;

8. domnieva sa, že ak má infraštruktúrny projekt strategického významu vplyv na 
bezpečnosť dodávok energie pre EÚ ako celok, Rada by mala zvážiť, či Komisii udelí 
rokovací mandát na vedenie rokovaní, pričom takýto mandát by mal mať v prípade iných 
medzivládnych dohôd výrazný vplyv na všeobecné ciele politiky v oblasti energetiky;

9. vyzýva Komisiu, aby vypracovala nástroj na výmenu informácií s cieľom zhromažďovať 
a sprístupňovať príslušné údaje o energetických programoch administratívnych a 
finančných inštitúcií členských štátov a projektoch v tretích krajinách; vyzýva členské 
štáty, aby v tejto súvislosti poskytli Komisii príslušné údaje;

10. vyzýva Komisiu, aby monitorovala globálne trhy s energiou zhromažďovaním dostupných 
informácií a údajov z členských štátov a medzinárodných organizácií, ako je 
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA); vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2012 
predložila na tento účel právny nástroj;

Diverzifikácia – zvýšenie bezpečnosti dodávok energie do Európy

11. zdôrazňuje, že rastúca miera závislosti EÚ od dovážaných fosílnych palív môže mať 
významný vplyv na nezávislosť jej rozhodovania v ostatných politických oblastiach, 
pričom tento nepriaznivý jav môže vyvážiť len prepojenie, vzájomná závislosť a solidarita 
medzi členskými štátmi;

12. zdôrazňuje, že opatrenia na diverzifikáciu dodávateľov, trás a zdrojov dodávok energie 
do EÚ by sa mali urýchliť, a to najmä opatrenia zamerané na vytváranie nových 
dopravných koridorov (východný koridor, južný koridor a oblasť Stredozemného mora), 
vytváraním skutočnej hospodárskej súťaže na dodávku zdrojov plynu zvýšením miery 
využívania skvapalneného zemného plynu v EÚ a získaním nových, vzdialených 
dodávateľov (Austrália, Kanada, Spojené štáty, Latinská Amerika, subsaharská Afrika, 
Stredná Ázia atď.), zlepšením vzájomného prepojenia energetických prenosových sústav 
a dokončením euro-stredomorských okruhov infraštruktúry elektrickej energie a zemného 
plynu, a zároveň aj modernizáciou a inováciou existujúcich elektrární a plynární, ako aj 
infraštruktúry (siete a potrubia);

13. zastáva názor, že vďaka šíreniu nových, nekonvenčných energetických technológií (ropné 
piesky a plyn z alternatívnych ložísk z Kanady, Spojených štátov, Austrálie, Kataru, 
Brazílie, Argentíny, využívanie energie z arktického regiónu, ďalšie ťažby v Iraku, 
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Venezuele a v afrických krajinách) sa objavia nové subjekty, noví partneri a nové regióny 
ako možní budúci dodávatelia, pričom EÚ musí svoje úsilie zamerať na plné využitie tejto 
novej situácie a vytvoriť nové energetické partnerstvá v záujme diverzifikácie svojich 
dodávateľov;

Udržateľnosť – posilnené partnerstvo s dodávateľskými krajinami

14. domnieva sa, že zvýšenie koncentrácie rezerv fosílnych palív v prevažne nestabilných 
a nedemokratických krajinách spôsobuje, že EÚ sa stáva zraniteľnejšou, a hlboko 
podkopáva rozvoj dôveryhodnej, účinnej a konzistentnej spoločnej európskej energetickej 
politiky;

15. zdôrazňuje potrebu rozšíriť tieto prepojenia vybudovaním nových spojovacích vedení 
medzi európskou energetickou sieťou a susednými krajinami (západný Balkán, východní 
susedia a krajiny v oblasti Kaspického mora), ako aj vytvorením širšej regulačnej oblasti, 
a zároveň zabrániť tomu, aby sa v blízkosti hraníc EÚ stavali lacné elektrárne, ktoré 
produkujú veľké množstvá CO2;

16. zdôrazňuje, že v dialógu o energii medzi EÚ a Ruskom, v rámci ktorého by EÚ mala 
vystupovať jednotne, by sa mala zohľadniť osobitná situácia závislosti členských štátov 
strednej a východnej Európy, pretože ich energetickú závislosť možno vyriešiť iba 
prepojením energetickej infraštruktúry celej EÚ a plným vykonávaním pravidiel 
vnútorného trhu s energiou;

17. pripomína, že krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru sú už súčasťou vnútorného 
trhu EÚ a ich spolupráca je kľúčová na dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky do roku 
2020; víta súčasné iniciatívy zamerané na zintenzívnenie spolupráce so Švajčiarskom, 
ktoré by sa mali zamerať aj na jeho začlenenie do vnútorného trhu EÚ s energiou;

18. je presvedčený, že vonkajšia energetická politika EÚ by mala byť založená na zásadách 
solidarity, transparentnosti, subsidiarity, udržateľnosti a spolupráce, ako aj reciprocity, 
trhového prístupu založeného na pravidlách a koordinácii medzi EÚ, jej členskými štátmi 
a partnerskými krajinami, a mala by tieto zásady podporovať;

19. zastáva názor, že popri spolupráci v oblasti využívania, obchodovania a prepravy 
energetických výrobkov do EÚ je zároveň potrebné zintenzívniť spoluprácu v oblasti 
bezpečnosti a zabezpečenia energetických technológií, výmeny údajov o prenose know-
how, prepravu, podporovanie energetickej účinnosti a úspory energie, ako aj čisté a 
obnoviteľné zdroje energie, najmä pokiaľ ide o krajiny, ktorých spotreba energie rýchlo 
rastie;

20. v záujme presadzovania zabezpečenej, bezpečnej a ekologickej výroby energie na celom 
svete podnecuje zintenzívnenie a podporu rádiologickej ochrany, záruk, noriem jadrovej 
bezpečnosti, prísnejšie požiadavky na ťažbu ropy a plynu na mori, bezpečnú námornú 
prepravu surovej ropy a ropných výrobkov, ako aj spoluprácu na nových technológiách, 
na výskume, vývoji a inováciách a prácu v oblasti medzinárodných noriem;

21. uznáva, že získané odborné znalosti v rámci EÚ založené na našich skúsenostiach s 
návrhom a uplatňovaním systému obchodovania s emisnými kvótami by mohli byť 
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užitočné pre tretie krajiny, a vyzýva Komisiu, aby tretím krajinám poskytla pomoc a 
podporu pri vytváraní a navrhovaní ich vlastných systémov obchodovania s emisnými 
kvótami so zreteľom na prepojenie takýchto systémov so systémami EÚ;

22. domnieva sa, že EÚ by mala úzko spolupracovať s najväčšími vývozcami biopalív 
z tretích krajín s cieľom zabezpečiť, aby tieto alternatívne zdroje čistej energie, ktoré 
môžu prispieť k diverzifikácii dodávok, boli skutočne udržateľné, a aby bolo možné 
zabrániť nepriamej zmene využívania pôdy, ktorá by mohla mať negatívne následky;

23. žiada Komisiu, aby vypracovala spoločné plány pre oblasť energetiky, a to nielen s 
kľúčovými dodávateľmi energie, ako je Rusko, ale aj s kľúčovými partnermi, ktorí čelia 
podobným problémom a ktorí majú podobné hodnoty, ako sú USA, Kanada, Austrália a 
Japonsko, najmä s cieľom podporovať technologickú, vedeckú a priemyselnú spoluprácu 
a stanoviť spoločné normy pre technológie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickú účinnosť, elektrické automobily, nové a nekonvenčné energetické 
technológie, bezpečnosť vrtných jednotiek na mori, ako aj jadrovú bezpečnosť;

24. v tejto súvislosti víta nedávny záväzok Transatlantickej hospodárskej rady a Rady pre 
energetiku EÚ –USA podporovať spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti, normy 
inteligentných sietí, technológiu pre vodík a palivové články, obnoviteľné zdroje energie a 
ostatné čisté energetické technológie, energetickú účinnosť a efektívne politiky zamerané 
na zjednodušenie obchodovania a predaja čistých energetických technológií na trhu;

25. víta navrhované „Partnerstvo v oblasti energetiky EÚ – južné Stredozemie“; domnieva sa, 
že toto partnerstvo by sa malo zameriavať na obrovský potenciál obnoviteľnej (solárnej) 
energie tohto regiónu a je presvedčený, že prostredníctvom tohto partnerstva by sa mali 
zaviesť nevyhnutné opatrenia s cieľom pomôcť zabezpečiť potrebné regulačné dohody, 
investície a infraštruktúru, ktoré sú nevyhnutné pre rastúcu diverzifikáciu dodávok energie 
s nízkym obsahom uhlíka;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V posledných desaťročiach sa energia stala silnou „zbraňou“ zahraničnej politiky. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že vzhľadom na jej význam pre náš každodenný život by 
energia mala byť v zásade komoditou a nemala by sa používať ako nástroj zahraničnej 
politiky. Zároveň je dôležité, aby Európska únia zohľadnila všetky aspekty týkajúce sa 
bezpečnosti našich dodávok.

Európa je hlavným nákupcom energie na celosvetových trhoch s energiou. Aj keď to 
možno považovať za nedostatok, na druhej strane to môže byť jedna z našich silných 
stránok: sme najväčšími dovozcami, a ak túto skutočnosť využijeme na úrovni EÚ 
koordinovaným spôsobom a zaujmeme pevnú, spoločnú vyjednávaciu pozíciu s tretími 
krajinami, budeme mať takmer vždy dobrú vyjednávaciu pozíciu ako silný subjekt na trhu 
na strane dopytu. Z tohto dôvodu sa spravodajkyňa domnieva, že pri určovaní európskej 
energetickej politiky by sme sa mali zamerať na to, aby sme pri rokovaní našli spoločný 
postup a rozšírili náš vplyv za európske hranice, a to najmä v oblasti pravidiel trhu s 
energiou. Je nevyhnutné zabezpečiť dobre fungujúci vnútorný trh, ktorý môže prispieť k 
vytvoreniu lepšej hospodárskej súťaže medzi našimi zahraničnými partnermi a zároveň by 
sme mali podporovať harmonizáciu v oblasti regulácie s našimi susedmi.
Spravodajkyňa sa domnieva, že zabezpečenie spoľahlivého a nákladovo efektívneho 
prístupu k celosvetovým dodávkam energie je zásadné pre podporu 
konkurencieschopnosti a bezpečnosti Európy z hľadiska politických cieľov EÚ 
stanovených v rámci balíka 20-20-20 a dlhodobého záväzku v oblasti dekarbonizácie 
nášho hospodárstva do roku 2050. Len súdržný a koordinovaný prístup členských štátov, 
Komisie a Rady umožní efektívne presadzovať energetické ciele EÚ v zahraničí, 
výsledkom čoho bude lepšia rokovacia pozícia voči tretím krajinám.

Podľa spravodajkyne má mimoriadny význam výskum, vývoj a inovácie. V rámci EÚ 
môže viesť spojenie úsilia v oblasti výskumu ku kvalitnému výskumu, ktorý bude 
účinnejší, nákladovo efektívnejší a dynamickejší, ako keby sa vykonával samostatne v 
každom členskom štáte. Podobne by sme sa mali väčšmi zamerať na spoluprácu v oblasti 
výskumu, vývoja a inovácií s tretími krajinami s cieľom maximalizovať tieto výhody v 
medzinárodnom meradle.

EÚ by nakoniec mohla a mala vychádzať z existujúcich prioritných oblastí zapojenia sa
do vonkajších energetických politík v záujme zlepšenia konzistentnosti a koordinácie 
medzi Komisiou, Radou, členskými štátmi a priemyselnými odvetviami. Tieto oblasti 
zahŕňajú problematiku rozsiahlych energetických infraštruktúr, strategických dialógov a 
partnerstiev na medzinárodných fórach: dialóg medzi EÚ a Ruskom, Energetická charta, 
proces energetického spoločenstva a vzťahy s ostatnými medzinárodnými orgánmi 
pôsobiacimi v oblasti energetiky a klímy.


