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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. připomíná, že aby bylo možné zvládnutí globálních výzev v oblasti energetiky a provádění 
jejich cílů v oblasti energetiky a změny klimatu, musí EU podniknout také společná 
opatření na mezinárodní úrovni;

2. opakuje, že energie je základní lidskou potřebou; naléhá proto, aby strategie energetické 
bezpečnosti EU zajistila přístup k energii za dostupné ceny pro všechny a posílila 
veřejnou kontrolu a regulaci;

3. zdůrazňuje, že obchod hraje v energetické bezpečnosti klíčovou roli a že silná partnerství 
v oblasti energií podpořená kapitolami o energetice v obchodních dohodách EU jsou 
základními nástroji; domnívá se, že je zásadní snížit závislost na dovážené energii;

4. vyzývá členské státy, aby zesílily svou spolupráci na mechanismu výměny informací 
v souvislosti s mezivládními dohodami s třetími zeměmi v oblasti energetiky a zvýšily 
transparentnost a spojily jejich vyjednávací sílu vůči třetím zemím;

5. zdůrazňuje, že strategie energetické bezpečnosti by měla usilovat o zmírnění tlaků mezi 
zeměmi a o snížení neúčinnosti trhu, vzhledem k tomu, že se jedná o dva faktory snižující 
prospěch z obchodu; zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat demokratické struktury 
globálního řízení energie a surovin;

6. je toho názoru, že by EU měla pomáhat nejzranitelnějším zemím diverzifikovat jejich 
zdroje a trasy pro dodávky energie, včetně zpětného toku, s důrazem na energii 
z obnovitelných zdrojů a příslušné skladovací prostory, s cílem zvýšit energetickou 
účinnost na celém světě, a měla by pomáhat vymýtit energetickou chudobu, přispívat ke 
globálnímu udržitelnému vývoji a podporovat celosvětové úsilí o řešení změny klimatu; 

7. pokládá možnosti vývozu čistých, bezpečných a účinných energetických technologií pro 
soukromé a veřejné společnosti v EU za obzvláště důležité, zohledníme-li rostoucí 
celosvětovou poptávku po energii; vyzývá k výraznému snížení cel na technologie v rámci 
iniciativy „zeleného zboží“.


