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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. pripomína, že v záujme splnenia globálnych výziev v oblasti energetiky a vykonávania 
svojich energetických cieľov a cieľov v oblasti zmeny klímy musí EÚ postupovať 
jednotne aj na medzinárodnej úrovni;

2. opakuje, že energia je základná ľudská potreba; trvá preto na tom, že stratégia energetickej 
bezpečnosti EÚ by mala zaručovať dostupný prístup k energii pre všetkých a mala by 
posilniť verejnú kontrolu a reguláciu;

3. zdôrazňuje, že obchod hrá v oblasti energetickej bezpečnosti kľúčovú úlohu a že silné 
partnerstvá v tejto oblasti, podporené kapitolami o energii, ktoré sú súčasťou obchodných 
dohôd EÚ, sú základnými nástrojmi; za najdôležitejšie považuje zníženie závislosti od 
dovážanej energie;

4. vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoju spoluprácu v oblasti mechanizmov výmeny 
informácií so zreteľom na medzivládne dohody s tretími krajinami v oblasti energetiky s 
cieľom zvýšiť transparentnosť a spojiť vyjednávaciu silu voči tretím krajinám;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že každá stratégia energetickej bezpečnosti by sa mala usilovať 
zmierniť napätie medzi krajinami a znížiť neefektívnosť trhu, čo sú faktory, ktoré 
potláčajú výhody obchodu; zdôrazňuje potrebu podporovať demokratické štruktúry 
celosvetovej správy pre energiu a suroviny;

6. domnieva sa, že EÚ by mala pomôcť najzraniteľnejším krajinám diverzifikovať ich zdroje 
a zásobovacie trasy vrátane spätných tokov s dôrazom na energiu z obnoviteľných zdrojov 
a s tým spojené zásobníky s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť na celom svete a že by 
mala pomôcť vykoreniť energetickú chudobu, prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a 
podporiť globálne snahy v boji proti zmene klímy;

7. považuje možnosti vývozu pre súkromné a verejné spoločnosti EÚ v oblasti čistých, 
bezpečných a účinných energetických technológií za obzvlášť dôležité, predovšetkým 
vzhľadom na narastajúci celosvetový dopyt po energii; žiada výrazné zníženie sadzieb pre 
tieto technológie v rámci iniciatívy týkajúcej sa ekologického tovaru.


