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POBUDE 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi zgradili odporno energetsko unijo, in poziva k 

temu, da bi jo začeli čim hitreje izvajati ter da bi si prizadevali za še bolj ambiciozne 

energetske in podnebne cilje, hkrati pa med evropskimi in neevropskimi proizvajalci 

energije zagotovili enake konkurenčne pogoje, vključno s širšo uporabo spremenjenega 

sistema trgovanja z emisijami; poziva Komisijo in države članice, naj predvidijo ukrepe 

za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za proizvajalce iz EU in tretjih držav, 

predvsem zato, da bi zagotovili najvišje varnostne in okoljske standarde; 

2. poudarja, da bi morala biti pristna skupna zunanja energetska politika EU skladna s 

skupno zunanjo in varnostno politiko; v zvezi s tem poziva k zagotovitvi boljšega 

usklajevanja med podpredsednico/visoko predstavnico in ustreznimi komisarji, da bi 

okrepili celovitost zunanje politike EU na področju energetske varnosti; zato poziva 

Komisijo, naj vzpostavi močnejši grozd pod vodstvom podpredsednice/visoke 

predstavnice, v katerem bo tudi oseba, pristojna za usklajevanje teh politik; 

3. poudarja, da bi zavezujoči in ambiciozni energetski in podnebni cilji glede energetske 

učinkovitosti in obnovljivih virov energije na ravni EU in na nacionalni ravni 

pripomogli k utrditvi tehnološke vodilne vloge EU na teh področjih; 

4. poudarja, da energije ne bi smeli izrabljati za izvajanje političnega pritiska med 

državami članicami ali v okviru mednarodnega sodelovanja ali zunanje politike; 

5. poudarja, da lahko zadostno, varno, stabilno in cenovno dostopno oskrbo z energijo 

dosežemo le z dosledno usklajenostjo energetske, trgovinske in zunanje politike, kar 

pomeni, da mora EU zlasti v okviru odnosov s tretjimi državami svojo energetsko 

politiko vključiti tudi v področje ciljev zunanje politike in strateških interesov, in 

zagotoviti, da bo energetska politika skladna z razvojno, varnostno in trgovinsko 

politiko na vseh področjih zunanje politike; meni, da lahko EU zmanjša svojo odvisnost 

od nekaterih zunanjih dobaviteljev in goriv in s tem prispeva k dolgoročni energetski 

varnosti z največjo možno rabo obnovljivih virov energije in dajanjem prednosti 

okoljsko vzdržnim gorivom in tehnologijam; 

6. poudarja, da morajo EU in države članice na mednarodni ravni nastopati enotno, da se 

zoperstavijo taktiki deli in vladaj, ki jo uporablja Ruska federacija, in zmanjšajo 

politični pritisk, ki se izvaja z blokiranjem energetskih oskrbovalnih; vendar svari pred 

nevarnostmi uporabe diplomatskega pristopa, kjer se namenoma ne zmeni za zlorabo in 

spodbujanje nasilja v nekaterih režimih v državah, ki dobavljajo energijo; zato opozarja, 

da mora učinkovita in dosledna zunanja politika Unije temeljiti na osrednjih načelih in 

vrednotah demokracije, človekovih pravic in svobode; 

7. poudarja pomen popolne solidarnosti med državami članicami na področju energetske 

varnosti; 

8. ugotavlja, da se z dajanjem prednosti energetski učinkovitosti in po potrebi energiji iz 
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obnovljivih virov ter z diverzifikacijo virov energije in oskrbovalnih poti zmanjšuje 

skupna potreba po energiji in njenem uvozu ter da je večja podpora raziskavam in 

razvoju na področju energetike, pri kateri bo upoštevano načelo tehnološke nevtralnosti, 

ključna za pravičen energetski prehod k nizkoogljičnemu gospodarstvu in nujna za 

okrepitev vodilne vloge EU na tehnološkem področju; poudarja, da je treba podpreti 

shranjevanje energije in tehnologijo za pretvorbo, da bi se obvarovali pred nestabilnimi 

cenami energije na svetovni ravni in motnjami v mednarodni oskrbi z energijo; 

9. poziva Komisijo in podpredsednico/visoko predstavnico, naj vzpostavita celovit okvir 

za zunanjo razsežnost Evropske unije, v katerem bo namenjen poseben poudarek 

spodbujanju strateških partnerstev z državami proizvajalkami energije in tranzitnimi 

tretjimi državami, zlasti v okviru evropske sosedske politike in ob upoštevanju politike 

širitve ter na podlagi skupnih vrednot; pri tem bi morali upoštevati sedanje stanje 

regionalnega sodelovanja, načrtovanje in razvoj večjih strateških infrastrukturnih 

projektov ter hitro mobilizacijo sredstev za obstoječe projekte, vključno z vzpostavitvijo 

nadomestnih poti in pridobivanjem dobaviteljev energije za tiste države članice, ki so 

zdaj odvisne le od enega dobavitelja, in tiste, za katere je bilo ugotovljeno, da so 

energetski otoki; poudarja pomen energetskega partnerstva z državami južnega 

Sredozemlja in vzhodnega partnerstva ter meni, da bi moralo to partnerstvo imeti 

pomembno mesto pri sedanji reviziji evropske sosedske politike; poudarja, da bo 

razširitev energetske infrastrukture in zakonodaje za energetsko upravljanje na evropsko 

energetsko skupnost prispevala k večji stabilnosti in boljšemu naložbenemu okolju v 

neposredni okolici EU; 

10. poziva Komisijo, naj si glede na trenutne in prihodnje dosežke na področju razvoja, 

inovacij in izdaje dovoljenj za sisteme električnih napeljav, kot so visokonapetostne 

energetske povezave, še naprej prizadeva za vzpostavitev sistema za izmenjavo energije 

med EU in ZDA, ki bo namenjen oblikovanju svetovnega omrežja za izmenjavo 

energije iz obnovljivih virov; 

11. poziva Komisijo, naj oblikuje celovito strategijo za diverzifikacijo oskrbe z energijo; 

poudarja pomen nizkoogljičnih domačih virov za države, ki so zelo odvisne od uvoza 

energije, predvsem pa od enega samega dobavitelja; 

12. poudarja, da bi bilo treba s prihodnjo energetsko unijo najprej odpraviti vsakršno 

energetsko osamitev držav članic in regij ter podpreti najbolj ranljive države pri 

diverzifikaciji virov in poti oskrbe z energijo; 

13. poziva Komisijo, naj pospeši vzpostavljanje medsebojnih povezav na energetskem 

področju med državami članicami, saj bi to pomagalo zmanjšati odvisnost od 

dobaviteljev energije zunaj EU; 

14. poziva Komisijo, naj opredeli razpoložljive možnosti za skupna pogajanja o energetskih 

pogodbah z zunanjimi dobavitelji, pri katerih bi morali vedno upoštevati in spodbujati 

temeljne vrednote EU, in sicer spoštovanje človekovih pravic in demokracije ter 

socialno zaščito ter varstvo okolja in potrošnikov; poziva Komisijo, naj prevzame 

pomembnejšo vlogo pri preverjanju skladnosti medvladnih sporazumov in velikih 

trgovinskih pogodb z zakonodajo EU ter njihovega vpliva na energetsko varnost, 

vključno z izvedbo predhodne ocene in udeležbo v pogajanjih; poudarja, da bi morala 

biti trajnostna raba virov ter nizkoogljično gospodarstvo v osrčju energetske unije in da 
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se mora to odražati v politikah EU ter v njenih prizadevanjih, da bi bila vodilna na 

področju boja proti posledicam podnebnih sprememb; poudarja, da bi morala energetska 

unija temeljiti na enotnem pogajanju s tretjimi državami; v zvezi s tem poziva Komisijo 

in države članice, naj prostovoljno vzpostavijo skupni mehanizem za pogajanja, da bi 

okrepili kolektivni pogajalski potencial EU, kar bi pomagalo vzpostaviti njen položaj v 

pogajanjih; 

15. poziva Komisijo, naj ustanovi posvetovalno skupino na visoki ravni za energetsko 

varnost, zunanjo politiko in energetsko unijo, v kateri bodo dobro zastopani in udeleženi 

Evropski parlament ter družbeni deležniki, da bi razvili verodostojne dolgoročne 

scenarije glede povpraševanja in ponudbe ter sodelovanja z zunanjimi partnerji, 

predvsem na področju izgradnje zmogljivosti in izmenjave tehnologije na področju 

energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti ter odnosa med energijo in 

človekovimi pravicami; 

16. poziva Komisijo, naj ohrani cilj, da bi bilo v čezatlantskem partnerstvu za trgovino in 

naložbe (TTIP) posebno poglavje namenjeno energiji; 

17. meni, da bi bilo treba na pogodbenice energetske skupnosti kot splošno načelo za 

zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, razširiti načelo solidarnosti med državami 

članicami. 
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