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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. močno podpira cilj razviti celostno skupno in trajnostno evropsko energetsko politiko ter 
poudarja, da mora ta politika imeti skladno, strateško in osredotočeno zunanjo 
komponento, kot je poudarjeno v dokumentu Komisije in generalnega sekretarja/visokega 
predstavnika Sveta o zunanji politiki, ki služi energetskim interesom Evrope; 

2. opozarja, da se v globalnem ekonomskem in političnem redu dogajajo resne spremembe, 
kar bo ob naglem povečevanju svetovnega povpraševanja po energiji in rasti cen surove 
nafte povzročilo, da bodo na energetskem trgu vladali strateški interesi glavnih globalnih 
igralcev, geopolitično ravnovesje moči pa bo pod vplivom energetskih sporov; 

3. opozarja, da se precejšen del svetovnih zalog nafte in plina nahaja v nestabilnih 
regijah in državah z avtoritarnimi vladami; poudarja, da se zaradi velike nepredvidljivosti 
političnega okolja ter premajhnega upoštevanja demokratičnih in človekovih pravic s 
strani zadevnih vlad povečuje nevarnost za slabo ravnanje s tujimi vlagatelji in porabniki 
energije ter ovira razvoj pristnih in dolgotrajnih odnosov; poudarja, da so EU in njeni 
dobavitelji energije del svetovnega energetskega trga, v okviru katerega so precej 
medsebojno povezani;

4. poudarja, da sedanja občutljivost in visoka energetska odvisnost EU od držav z 
avtoritarnim režimom močno ogroža razvoj verodostojne, učinkovite in dosledne skupne 
zunanje in varnostne politike zlasti v zvezi s spoštovanjem, podpiranjem in spodbujanjem 
vrednot, na katerih temelji Evropa;

5. meni, da je zaradi odvisnosti EU od omejenega števila proizvajalcev energije in dobavnih 
poti resno ogrožena njena stabilnost in blaginja; izraža zaskrbljenost, da to slabi 
zmožnosti EU, da uspešno podpira spoštovanje mednarodnih pravil, utrjuje svetovni red 
in spodbuja pravno državo v državah proizvajalkah energije; 

6. je prepričan, da zagotavljanje predvidljivosti na svetovnem energetskem trgu in 
zanesljive oskrbe z energijo ni le ekonomsko ali okoljsko vprašanje, ampak predvsem 
strateško pomembno vprašanje z resnimi političnimi posledicami;

7. meni, da bi morala nova skupna energetska politika dati EU pomembnejšo in 
verodostojnejšo vlogo globalnega igralca, ji omogočiti dejavno sooblikovanje svetovnega 
energetskega trga, ji zagotoviti oskrbo z energijo z uporabo načela vzajemnosti v odnosih 
EU z tretjimi državami, spodbujati trajnostni razvoj in povečati njeno samozadostnost; 
poziva države članice, naj ukrenejo vse potrebno, da bo taka skupna politika izvedljiva;

8. pozdravlja predlog Komisije za strateški pregled energetske politike EU; vendar odločno 
poziva, da rezultat ne sme biti akcijski načrt, ampak dobro premišljena evropska 
energetska strategija s konkretnimi cilji, obveznostmi in ukrepi, ki bo zagotovila izvajanje 
skupnih ukrepov, krepila solidarnost med državami članicami ter med EU in preostalim 
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svetom in omogočila skladno delovanje celotne EU v zunanjih odnosih na področju 
energetike ter v notranji energetski politiki držav članic; 

9. poziva Komisijo in Svet, naj po prvem strateškem pregledu energetske politike začneta s 
hitrim političnim procesom za pripravo evropske energetske strategije, ki je prvi korak k 
učinkoviti skupni energetski politiki na vseh področjih; zahteva, da se ustrezno 
upoštevajo mnenja Evropskega parlamenta; 

10. poudarja, da je treba zmanjšati odvisnost EU od nafte in plina; pozdravlja predlog 
Komisije, da kot splošen strateški cilj določi najmanjši delež energije, ki v mešanici 
energetskih virov EU izvira iz varnih virov in virov z nizko vsebnostjo ogljika; ugotavlja, 
da bi moral biti tak cilj vključen v evropsko energetsko strategijo; poudarja potrebo po 
okvirnem in ciljno usmerjenem časovnem razporedu za zmanjšanje odvisnosti EU od 
energije v prihodnjih desetletjih;

11. meni, da mora energetska strategija EU, ker je energetska samozadostnost EU zdaj 
nemogoča, graditi na kombinaciji različnih energetskih virov, dobaviteljev in poti ter 
nadnacionalnih naložb, da se upoštevajoč svetovno soodvisnost okrepi stabilnost in 
predvidljivost svetovnega energetskega trga;

12. poudarja, da bi eden od temeljev strategije moralo biti skupno razumevanje razvoja 
infrastrukture za oskrbo EU z nafto in plinom, s čimer bi zagotovili usklajevanje 
strateških odločitev držav članic; zagovarja več raznovrstnosti pri geografskem izvoru in 
tranzitnih poteh oskrbe;

13. poudarja, da krepitev medsebojne povezanosti nacionalnih infrastruktur za plin in 
električno energijo povečuje zmogljivosti EU za obvladovanje nujnih primerov; poziva 
Komisijo, naj poglobi in razširi analizo ter oceno občutljivosti oskrbe z energijo držav 
članic in regij; takšna analiza bi se potem uporabila kot načrt konkretnih ukrepov za 
odpravo tehničnih ovir za pretok energije v EU;

14. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami razvije program za 
podporo gradnji skladišč plina, ki so v primeru prekinitve dobave nujna za zagotavljanje 
varnosti oskrbe z energijo; 

15. zagovarja sodelovanje med državami članicami pri preprečevanju prekinitev oskrbe z 
energijo in v katerem koli primeru krize z oskrbo; poudarja potrebo po učinkovitem in 
celostnem mehanizmu EU za izredne razmere; 

16. pozdravlja projekt pogodbe o energetski skupnosti kot pomemben prispevek k 
stabilizaciji jugovzhodne Evrope, odprtosti energetski trgov in varnosti tranzitnih poti v 
Evropi; poziva Komisijo, naj pripravi načrt za postopno razširitev energetske skupnosti 
na Norveško in Turčijo ter na vse države, vključene v evropsko sosedsko politiko;

17. poziva EU, naj dejavno sodeluje v tesnem dialogu z vsemi državami velikimi 
porabnicami nafte in plina, zlasti z ZDA, pa tudi z Japonsko, Kitajsko in Indijo, da bi 
oblikovali stabilen in predvidljiv svetovni trg z energijo, ki bi temeljil na tržnih pravilih; 
poziva EU, naj si prizadeva za vključitev določb, ki urejajo trgovino z energijo, v 
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predpise Svetovne trgovinske organizacije, kar bi omogočilo, da postane organizacija 
mednarodna posrednica, sposobna reševanja sporov v zvezi z dobavo in distribucijo 
energije; meni, da bo članstvo Rusije v Svetovni trgovinski organizaciji prispevalo k 
preglednosti in varnosti dobavnih pogodb ter boljšemu ozračju za naložbe;

18. odločno poziva Komisijo, naj posveti večjo pozornost težavi zanesljivosti oskrbe z 
energijo na pogajanjih z Rusijo in Ukrajino;

19. meni, da mora EU še naprej voditi svetovni boj proti podnebnim razmeram in se 
zavzemati za izpolnjevanje ciljev Kjotskega protokola; meni, da je treba prizadevanja EU
za razvoj obnovljivih in čistih energetskih virov ter tehnologij za energetsko učinkovitost 
in varčevanje z energijo vključiti na vse ravni njenih zunanjih odnosov, v skladu z agendo 
o svetovnem trajnostnem razvoju, sprejeto v Johannesburgu leta 2002;

20. poudarja, da je treba v preglednem, obojestransko koristnem strateškem okviru učvrstiti 
odnose z državami, ki so glavne dobaviteljice energije; podpira dialog o energiji med EU 
in Rusijo, v okviru katerega se upoštevajo potrebne naložbe v rusko in evropsko 
energetsko infrastrukturo, pod pogojem, da je zagotovljena pravna država in obe strani 
spoštujejo tržne predpise, da se tako zagotovi zanesljivost oskrbe in povpraševanja;
vendar poudarja, da je bistvenega pomena zagotoviti učinkovitost dialoga s pomočjo 
skladne politike, ki temelji na tesnem usklajevanju ukrepov držav članic in razvoju 
resnično pravega partnerstva na podlagi skupnih vrednot; 

21. na vzajemnost dostopa do trga in spoštovanje tržnih pravil gleda kot na temeljni načeli 
sodelovanja na področju energije; zato meni, da vzajemnosti dostopa ni mogoče 
uveljaviti v situaciji, ko ruski energetski trg nadzoruje državni monopol, ki služi kot 
orodje za interese državne oblasti; v zvezi s tem poziva Rusijo, naj ravna v skladu s svojo 
zavezo k odprtosti, preglednosti in pošteni konkurenci ter nemudoma ratificira Pogodbo o 
energetski listini iz leta 1991; zato meni, da morajo biti energetski odnosi med EU in 
Rusijo sestavni del obnovljenega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju.
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