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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8.–9. března 2007), 
v nichž je jednoznačně uvedeno, že „výzvy spojené se změnou klimatu je třeba řešit 
efektivně a naléhavě“;

2. zdůrazňuje, že výroba a využívání energie jsou hlavními zdroji emisí skleníkových plynů, 
a upozorňuje na to, že ke splnění cílů udržitelné energetické politiky v Evropě je nutno 
stanovit integrovaný přístup, přičemž konkrétně je třeba:
- usilovat o splnění cílů v oblasti životního prostředí a bojovat proti klimatickým 

změnám, jak Parlament již zdůraznil ve svém usnesení ze dne 14. února 20071, 
- zvýšit bezpečnost dodávek energie a zastavit růst cen energie,
- rozvíjet spolupráci mezi evropskou hospodářstvím a sousedními ekonomikami; 

3. připomíná, že je velmi důležité stanovit integrovaný přístup, který je zásadním faktorem 
pro dosažení koherence jak mezi vnitřními a vnějšími aspekty energetické politiky, tak 
mezi energetickou politikou a jinými souvisejícími politikami;

4. připomíná, že máme-li mít účinnou společnou evropskou zahraniční politiku v oblasti 
energetiky, je nutno více propojit a lépe integrovat vnitřní trh zemního plynu a elektrické 
energie; 

5. vyzývá členské státy, aby propagovaly výrazné zvyšování energetické účinnosti a šíření 
obnovitelných zdrojů energie jako nejúčinnější politiky;

6. vyzývá EU, aby zahájila společnou mezinárodní akci k omezení neudržitelného růstu 
poptávky po energii a k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku; takováto akce by měla 
přispět ke splnění následujících cílů:
- stanovení vysoce ambiciózních, kvantifikovaných cílů v oblasti energetické účinnosti, 

obnovitelných zdrojů energie a používání biopaliv v každém sektoru, jehož se to týká; 
díky tomu bude moci EU stát v čele boje proti klimatickým změnám a stane se vůdčí 
silou v rozvoji nejmodernějších ekologických technologií,

- podporovat rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie (větrná a sluneční 
energie, biomasa, vodní a geotermální zdroje) v EU a ve třetích zemích, což zajistí 
spravedlivý transfer technologií a přispěje k tomu, že EU bude hrát vůdčí úlohu na 
rozvíjejících se mezinárodních trzích;

7. vyzývá EU k tomu, aby rozvíjela zvláštní dialog s rozvojovými zeměmi o energetických 
otázkách a aby využívala nástroje Společenství (například nedávno schválený Globální 
fond pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii) k hledání dalších finančních 
prostředků na rozšíření decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie, dostupnosti 
energie a udržitelnosti v těchto regionech a na rozvoj energetické infrastruktury 
společného zájmu.

  
1 Přijaté texty P6_TA(2007)0038.


