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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpira Komisijo pri pristopu k energetski politiki, ki izhaja iz tega, da je pogoj za 
gospodarsko konkurenčnost stabilen in zanesljiv ureditveni okvir, ki upošteva tržne 
mehanizme;

2. podpira celosten pristop k energetski politiki, ki v enaki meri upošteva cilje za zanesljivo 
oskrbo z energijo, konkurenčnost in okoljsko trajnost skupaj s podnebnimi spremembami;

3. poudarja, da bi vzpostavitev notranjega energetskega trga EU z možnostjo širitve na 
države nečlanice lahko pomembno prispevala k zanesljivosti oskrbe; 

4. poziva države članice, naj za domnevne nacionalne interese pri zanesljivosti oskrbe ne 
iščejo rešitev, ki bi škodile delovanju notranjega trga;

5. poudarja poseben pomen učinkovitih ureditvenih struktur ter podeljevanja ustreznih 
pooblastil nacionalnim regulatornim organom in organom za konkurenco, da lahko 
preprečujejo tržno prevlado in vzpostavijo učinkovit notranji trg, s čimer se zagotovijo 
dostopne cene energije; poudarja podporo sektorskim preiskavam Komisije in jo poziva, 
naj v celoti izkoristi vse razpoložljive instrumente za obravnavo kršitev konkurenčnega 
prava;

6. poudarja, da lahko večino stroškov energije pripišemo sedanji davčni obremenitvi ter da je 
treba konkurenčnost evropske industrije podpreti z izvajanjem ciljev energetske politike, 
npr. z izboljšanjem energetske učinkovitosti in spodbujanjem obnovljive energije; zato je 
treba izbrati mehanizme pozitivnih spodbud, npr. "zelene davke";

7. meni, da je cilj zmanjšanja odvisnosti EU od uvoza nafte bistvenega pomena, da se omili 
vpliv višjih mednarodnih cen energije na gospodarstvo EU in njene državljane; 

8. poziva k izvajanju pravil poštene konkurence v energetskem sektorju kot načinu za 
izboljšanje konkurenčnosti; 

9. meni, da je treba počakati z morebitno širitvijo ureditvenega okvira in namesto tega v 
državah članicah pospešiti izvajanje sedanjih predpisov Evropske skupnosti; meni, da je 
treba nadaljnje ureditvene ukrepe obravnavati le, če se mehanizmi v sedanji zakonodaji o 
notranjem trgu v praksi izkažejo za neučinkovite;

10. poudarja, da oblikovanje novih institucionalnih struktur na ravni Evropske unije ni 
primerno, če zato pride do prekrivanja pristojnosti in dodatne birokracije ali če bi lahko 
naloge, predvidene za te strukture, opravljale institucije v državah članicah ali že 
obstoječa omrežja; zato spodbuja Komisijo, naj bo dejavna pri optimaliziranju 
zmogljivosti takih struktur; 

11. poudarja, da tehnološko usmerjena, nediskriminacijska in okrepljena podpora raziskavam 
in razvoju rabe konkurenčnih, okolju prijaznih tehnologij bistveno prispeva k 
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zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo in dostopnih cen energije;

12. meni, da je nujno treba izboljšati investicijske pogoje za zmogljivost elektrarn in 
infrastrukturo oskrbe z energijo s poenostavitvijo in racionalizacijo postopkov za 
odobritev in racionalizacijo pravnih postopkov; pri tem poudarja, da lahko 
decentralizirano pridobivanje energije in energetska infrastruktura prispevata k večji 
zanesljivosti oskrbe z energijo in ju je treba podpirati pri oblikovanju strategij energetske 
politike;

13. svari pred omejevanjem oskrbe pod nadzorom države zaradi zapostavljanja nekaterih 
virov energije; opozarja na škodljiv vpliv takega ukrepanja na zanesljivost oskrbe, cene 
energije in konkurenčnost;

14. podpira upoštevanje ciljev energetske politike pri določanju meril za podeljevanje javnih 
naročil, če je to izvedljivo za odgovorni organ, smiselno pri posameznem razpisu in če to 
ne pomeni nepoštenega poseganja v konkurenco;

15. ugotavlja, da je izpad plina na energetskem trgu več držav članic zadnjo zimo že povzročil 
selitev podjetij v energetsko intenzivni industriji; meni, da je zato treba preučiti možnosti 
za spodbujanje solidarnosti med državami članicami ter to vprašanje obravnavati 
prednostno, da se zagotovi ustrezno delovanje sedanjih in prihodnjih povezovalnih vodov; 
ugotavlja, da se je treba zaradi delovanja trga v celoti in vzajemne pomoči v primeru 
motenj oskrbe posebej posvetiti določanju meril med državami članicami, kar lahko 
povzroči stroške.
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