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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. odločno meni, da bi morala dolgoročna in odporna energetska unija temeljiti na 

medsebojnem povezovanju s posebnim poudarkom na energetskih otokih in ranljivih 

regijah znotraj EU, večji energetski učinkovitosti, varčevanju z energijo, optimalnemu 

izkoriščanju okoljsko trajnostnih domačih virov energije, stroškovni učinkovitosti, 

odpravljanju energetske revščine, krepitvi energetske neodvisnosti in sodelovanja ter 

zanesljivi oceni učinka na prihodnjo energetsko infrastrukturo; podpira cilj energetske 

unije, da se opusti gospodarstvo, temelječe na fosilnih gorivih, s centralizirano oskrbo z 

energijo na podlagi ponudbe, ki je odvisno od starih tehnologij; je prepričan, da lahko 

trgovina prispeva k doseganju tega cilja; 

2. poudarja, da bi morala prednostna naloge EU biti pomoč najranljivejšim državam pri 

diverzifikaciji njihovih virov in dobavnih poti, tudi povratnih tokov, s poudarkom na 

obnovljivih virih energije in s tem povezanih skladiščnih zmogljivostih, da bi povečali 

energetsko zanesljivost po vsem svetu, EU pa bi morala prispevati tudi k odpravljanju 

energetske revščine in globalnemu trajnostnemu razvoju ter podpirati svetovna 

prizadevanja za spoprijemanje s podnebnimi spremembami; 

3. opozarja, da EU uvaža 53 % potrebne energije za približno 400 milijard EUR na leto, 

kar pomeni, da je največja uvoznica energije na svetu; želi opomniti, da se 61 % 

uvoženega plina uporablja v zgradbah, predvsem za ogrevanje in hlajenje, in da 

povpraševanje po energiji v stavbnem sektorju predstavlja približno 40 % porabe 

energije v EU in tretjino porabe naravnega plina; zato poudarja, da bi povečanje 

energetske učinkovitosti bistveno pripomoglo k zmanjšanju uvoza energije v EU iz 

tretjih držav ter zmanjšalo trgovinski primanjkljaj držav članic, s tem pa okrepilo 

pogajalski položaj EU v zunanjih vprašanjih, povezanih z energijo; je prepričan, da je 

zavezujoč cilj za energetsko učinkovitost stroškovno učinkovit način za uresničevanje 

cilja energetske neodvisnosti; poudarja, da bi bilo z ambicioznim programom za 

povečanje energetske učinkovitosti stanovanj v EU mogoče zmanjšati brezposelnost; 

4. podpira cilj energetske unije, da se opusti gospodarstvo, temelječe na fosilnih gorivih, s 

centralizirano oskrbo z energijo na podlagi ponudbe, ki se zanaša na stare tehnologije in 

zastarele poslovne modele; je prepričan, da lahko trgovina prispeva k doseganju tega 

cilja; 

5. poudarja, da bi morali vsi trgovinski sporazumi imeti poglavja o energiji, namenjena 

sklepanju energetskih partnerstev v obojestransko korist in izboljšanju dostopa do virov 

energije na tujih trgih, tako z uveljavljenimi dolgoročnimi partnerji kot s potencialnimi 

novimi državami partnericami, med drugim iz srednje Azije, severne Afrike, 

Sredozemlja ter Severne in Južne Amerike, ter povečati zanesljivost oskrbe z energijo v 

EU, hkrati pa omogočiti diverzifikacijo virov energije, vzpostavitev standardov 

kakovosti za energetske proizvode in oblikovanje skupnih standardov za trajnostno 

proizvodnjo energije; še vedno meni, da je nujno treba zmanjšati odvisnost od uvoza 

energije, predvsem z okrepljenim spodbujanjem obnovljivih virov energije in 

energetske učinkovitosti; poziva k skladnosti med trgovinsko politiko EU in načeli 
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energetske politike EU ter v zvezi s tem poudarja, da bi poglavja o energiji v 

trgovinskih sporazumih morala podpirati splošne cilje EU na področju podnebja in 

trajnostnih virov energije ter krovni cilj razogljičenja gospodarstva v skladu s sklepi 

Evropskega sveta o energetski uniji iz marca 2015; 

6. poudarja, da bi se morala trgovinska politika EU zavzemati za povečanje energetske 

varnosti v skladu s členom 194 PDEU, za diverzifikacijo evropske mešanice energijskih 

virov ter za zmanjšanje odvisnosti od uvoza od enega samega zunanjega dobavitelja ali 

ene točke dobave, hkrati pa bi morala spoštovati ustrezno ločitev pristojnosti, določeno 

v Pogodbi; poudarja, da zmanjšanje odvisnosti od enega dobavitelja ne sme privesti do 

povečane odvisnosti od drugega; meni, da morajo vsi infrastrukturni projekti in 

trgovinski sporazumi EU, ki so namenjeni diverzifikaciji virov energije, dobaviteljev in 

poti, biti popolnoma v skladu z dolgoročnimi obveznostmi EU glede razogljičenja, 

okoljsko zakonodajo EU in drugo ustrezno zakonodajo; 

7. je prepričan, da so racionalizacija povpraševanja po energiji, spodbujanje varnih in 

okoljsko trajnostnih domačih virov energije, povečanje energetske učinkovitosti in 

medsebojnih energetskih povezav na podlagi ambicioznih zavezujočih ciljev ter 

ozaveščanje državljanov o odgovorni porabi energije nekatera najučinkovitejših orodij 

za zmanjšanje odvisnosti od zunanjih virov energije in nestabilnih mednarodnih 

dobaviteljev ter za doseganje podnebnih ciljev EU; meni, da je mogoče energetsko 

odvisnost kratkoročno zmanjšati z racionalizacijo povpraševanja po energiji, razvojem 

obnovljivih virov energije in njenim skladiščenjem, skladiščenjem plina, razvojem 

infrastrukture za povratni tok plina, podpiranjem novih projektov, ki omogočajo kar 

največjo uporabo obstoječe infrastrukture ter pripravljanjem regionalnih načrtov za 

zanesljivo oskrbo z energijo; 

8. poudarja, da je treba odpraviti ozka grla in razviti medsebojne povezave, ki omogočajo 

čezmejno trgovino in ustvarjajo konkurenčne in dobro povezane regionalne energetske 

trge; 

9. poudarja, da mora evropska strategija uvoza energije upoštevati dejanske stroške in 

koristi energetskih virov z aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva v procese 

odločanja ter s preučitvijo vseh neposrednih in posrednih dejavnikov in ne le tistih, ki so 

povezani z njihovo neposredno uporabo; opozarja na okoljska, podnebna in zdravstvena 

tveganja ter učinke, povezane z izkoriščanjem nekonvencionalnih fosilnih goriv; 

10. poudarja, da lahko trgovina pomembno prispeva k spodbujanju in razvoju v prihodnost 

usmerjenih energetskih tehnologij, zlasti na področju skladiščenja in prevoza energije, 

na primer pri spodbujanju okolju prijaznega blaga in pri razvoju mednarodnih 

standardov za energetsko učinkovitost; poziva Komisijo, naj energetsko učinkovitost 

obravnava kot vir energije sam po sebi; poudarja, da so lahko obstoječe tehnologije, ki 

pretvarjajo energijo sonca in vetra v plin, zaradi že izgrajene obsežne infrastrukture za 

skladiščenje, omrežij za transport plina in modernih plinskih elektrarn, varovalo pred 

nestabilnimi cenami energije na svetovnem trgu; poudarja, da bi se morala trgovinska 

politika EU zavzemati za odpravo tarifnih in nepotrebnih netarifnih ovir za trgovino z 

inovativnimi energetskimi tehnologijami; poudarja, da imajo podjetja EU v lasti 40 % 

vseh patentov za tehnologije obnovljivih virov; 

11. pozdravlja pogajanja o pobudi za okolju prijazno blago med EU in 13 drugimi 
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članicami Svetovne trgovinske organizacije, ki obsega izdelke, storitve in tehnologije, 

ki prispevajo k zeleni rasti, varstvu okolja, podnebnim ukrepom in trajnostnemu 

razvoju, ter poziva k zaključitvi pogajanj do konca leta 2015 na ministrski konferenci 

Svetovne trgovinske organizacije v Nairobiju; 

12. poziva Komisijo, naj poostri spremljanje protikonkurenčnega ravnanja in 

protidampinških ukrepov, da bi evropske energetske sektorje zaščitila pred nepoštenim 

uvozom iz tretjih držav; 

13. poudarja, da je v trgovinske sporazume pomembno vključiti določbe o tehnološkem 

sodelovanju in storitvah na področju energetske učinkovitosti in decentralizirane 

proizvodnje obnovljivih virov energije, vključno z vzdrževanjem in razvojem 

programske opreme; opozarja, da je razogljičenje skupni cilj EU in številnih partnerskih 

držav, regij in mest; 

14. poziva države članice in Komisijo, naj v skladu s politiko na področju svetovnih 

podnebnih sprememb in zavezo G20, da se ukinejo subvencije na fosilna goriva, takoj 

prepove izvozne kredite za naložbe v elektrarne na fosilna goriva; 

15. obžaluje, da Svet zavlačuje z razpravami o posodobitvi instrumentov trgovinske zaščite, 

čeprav je Parlament izrazil močno podporo strožjim ukrepom proti nepoštenemu uvozu 

iz tretjih držav; 

16. poziva Komisijo, naj prek instrumentov mednarodne trgovine spodbuja države v 

razvoju k diverzifikaciji njihovih virov energije in spodbuja proizvodnjo sončne 

energije, predvsem v južnem sosedstvu EU; 

17. poziva Svet, naj nadaljuje posodabljanje instrumentov trgovinske zaščite, da bi lahko 

evropski proizvodni sektorji, ki proizvajajo turbine, sončne panele, visokokakovostno 

jeklo in predvsem gradbene materiale, kar najbolj izkoristili energetski prehod; 

18. poudarja, da morajo pogajanja o sporazumu o okoljskem blagu temeljiti na opredelitvi 

okoljskega blaga, ki bo skladna s politikami EU in ne bo v nasprotju z ukrepi za pomoč 

državam v razvoju, sprejetimi v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o 

spremembi podnebja; 

19. poziva države članice, naj, kjer je primerno, okrepijo sodelovanje pri mehanizmu za 

izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi s tretjimi državami na področju 

energije; poleg tega poziva Komisijo, naj preuči možnosti, ki so na voljo za 

prostovoljna skupna pogajanja v imenu EU o energetskih pogodbah z zunanjimi 

dobavitelji; vendar ponovno opozarja, da se pomoč zagotovi le, ko ena ali več držav 

članic posebej prosi zanjo, pri tem pa naj se upošteva svoboda odločanja podjetnikov; 

20. poudarja, da morajo energetski sporazumi vedno temeljiti na načelu vzajemnosti, 

varovati standarde kakovosti ter zagotoviti skladnost s pravnim okvirom in zakonodajo 

EU; poziva Komisijo, naj oblikuje standarde za sporazume na področju energije z 

državami, ki niso države članice EU, s katerimi se bodo spodbujali interesi EU; poziva 

Komisijo, naj zavoljo podpiranja demokracije in preglednosti redno obvešča Parlament 

o energetskih sporazumih med državami EU in drugimi državami; 
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21. poziva Komisijo, naj spodbuja pobude za sodelovanje v energetskem sektorju med 

sredozemskimi državami in tako prispeva k miru in blaginji svojih državljanov, ter 

poudarja vlogo, ki jo lahko ima trgovinska politika EU pri izboljšanju povezav med 

obema stranema Sredozemlja; se strinja s stališčem Komisije, da je pomembno izgraditi 

sredozemsko plinsko vozlišče, in meni, da bi bilo treba premisliti o podpori prek 

finančnih instrumentov EU; poudarja, da je hkrati treba dejavno podpirati sredozemske 

države članice pri razvoju zmogljivosti za sončno energijo in prenosu potencialnih 

presežkov energije v omrežja za oskrbo držav članic z manj ugodnostmi; 

22. poudarja, da bi začetek pogajanj o energetskih sporazumih s tretjimi državami omogočil 

večji vpliv EU na mednarodni ravni in bi ustvaril nujen okvir za projekte, ki lahko 

okrepijo energetsko varnost Evrope, predvsem za velike naložbe v mednarodne 

infrastrukturne projekte. 
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