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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. poudarja globalno razsežnost ciljev trajnostne rabe energije, poštene konkurence, 
poštenega dostopa do virov in varnosti oskrbe ter da iz tega sledi, da je nujen večstranski 
pristop k energetski politiki v okviru Združenih narodov in mednarodnih organizacij, še 
zlasti Mednarodne agencije za energijo, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj, Svetovne trgovinske organizacije, Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne 
banke; poziva Komisijo, Svet in države članice, naj v notranjem in zunanjem delovanju 
EU in še posebej v zgoraj naštetih organizacijah podprejo zamisel o globalni agendi in 
skupni strategiji, ki temelji na poglobljeni oceni svetovnih energetskih in podnebnih 
razmer in katere cilji so prihranek energije in učinkovitost, uporaba decentraliziranih 
obnovljivih virov energije, ločitev povpraševanja po energiji od gospodarske rasti ter 
spodbujanje trajnostnega razvoja povsod po svetu; poziva Komisijo in države članice, naj 
s tem v zvezi posvetijo posebno pozornost vidikom diverzifikacije, decentralizacije in 
energetske učinkovitosti; zelo podpira razvoj celovite skupne evropske energetske 
politike in poudarja, da mora ta imeti usklajeno, strateško in ciljno usmerjeno zunanjo 
razsežnost, ki vključuje tudi trgovinsko politiko;

2. podpira postopno odpiranje trgov storitev v energetskem sektorju in še posebej dosledno 
uporabo mednarodnega trgovinskega reda in pravil v sektorjih nafte in zemeljskega plina;

3. poudarja pomembno vlogo mednarodnega trgovinskega sistema in trgovinskih 
sporazumov pri zagotavljanju uravnoteženega in predvidljivega regulativnega okvira za 
povečanje naložb in ustvarjanje ustreznega okolja za nove, izvirne energetske rešitve;

4. poudarja, da bodo zaradi omejenih zalog konvencionalnih virov energije ter zelo velike 
oz. čedalje večje porabe v velikih industrijskih državah in v gospodarstvih v vzponu cene 
morda še naprej rasle, kar lahko slabo vpliva na proizvodne stroške, dodano vrednost, 
izvozne cene in trgovinsko bilanco; zato meni, da se je potrebno pri oskrbi z energijo 
preusmeriti na obnovljive in druge alternativne energetske vire, zmanjšati izgube, ki 
nastajajo pri transportu energije, in povečati podporo razvoju novih tehnologij in 
energetskih infrastruktur;

5. podpira širitev proizvodnje in uporabe biogoriv, še posebej tistih, ki se pridobivajo s 
predelavo kmetijskih proizvodov in biogoriv druge generacije, saj bi to zmanjšalo 
energetsko odvisnost EU in spodbudilo rast in zaposlovanje;

6. meni, da bi morale pogodbe za varčevanje z energijo in oskrbo z njo izrecno vsebovati 
paket, v katerem bi bili združeni različni energetski viri glede na merila učinkovitosti 
oziroma prihranek;

7. meni, da prinašata nespoštovanje kjotskega protokola oz. njegova neratifikacija zaradi 
učinkov na proizvodne stroške in obseg trgovine določene neugodnosti za gospodarstvo 
EU; poziva, da se v okviru STO upoštevajo sporazumi o podnebni in okoljski zaščiti; 
poudarja obveznost, da se zagotovi skladnost z mednarodnimi in evropskimi varnostnimi 
predpisi glede gradnje in delovanja nuklearnih elektrarn; 

8. meni, da si je potrebno zelo prizadevati za vzpostavitev mednarodnega režima podnebne 
zaščite za obdobje po letu 2012;
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9. poziva Komisijo, naj razvije strategije, s katerimi bo dodano vrednost mogoče dosegati z 
izvozom tehnologije, ki omogoča energetske prihranke in energetsko učinkovitost, s tem 
pa bi se v Evropi ustvarjala tudi nova delovna mesta; 

10. poziva Komisijo, naj si v okviru STO prizadeva za posebna pravila glede preglednosti 
energetskih trgov in državne pomoči ter drugih ukrepov, ki izkrivljajo trgovino, da bi na 
ta način spodbujali pošteno konkurenco; poziva Komisijo in države članice, naj 
predlagajo vzpostavitev mehanizma za oblikovanje cen na globalni ravni in Evropskemu 
parlamentu predložijo oceno ustreznosti in izvedljivosti uvedbe sistema za opazovanje 
svetovnega energetskega trga;

11. poziva Komisijo, naj predlaga in spodbudi mednarodni dogovor o energetski 
učinkovitosti;

12. ugotavlja, da so raziskave na področju energetskih tehnologij pomemben korak na poti k 
odpiranju izvoznih trgov; zato poziva Komisijo, naj še naprej podpira raziskave vseh 
energetskih virov (konvencionalnih, atomskih in obnovljivih), tako da bo lahko Evropa, 
poleg uporabe takšnih raziskav v državah članicah EU za lastne namene, tudi odprla 
izvozne trge;

13. meni, da lahko trgovanje z emisijami pripomore k bolj ozaveščenemu ravnanju z 
energijo, pod pogojem da meje emisij dejansko spodbujajo prihranek energije, da pri tem 
sodelujejo vsa velika gospodarska območja in da trgovanje z emisijami ne izkrivlja trga 
oziroma ne prihaja preprosto do premeščanja emisij z enega mesta na drugo;

14. vidi v energetski listini morebitno izhodišče za oblikovanje ureditvenega okvira za 
mednarodno trgovino in naložbe v energetski sektor; 

15. podpira zahteve po ločevanju cen plina od gibanja cen surove nafte;
16. poudarja, da je treba spodbujati decentralizirano oskrbo z energijo s kratkimi 

energetskimi verigami, temelječo na uporabi lokalno razpoložljivih virov, vključno z 
uporabo biomase in razvijanjem biogoriv, da bi na ta način prispevali k zmanjšanju 
odvisnosti od uvoza in kar najbolj zmanjšali odhodke za intervencije na področju 
energetske politike;

17. meni, da je potrebno za prihodnost atomske energije oblikovati čvrsto notranjo in zunanjo 
strategijo glede varnosti jedrskih materialov in zaščite pred sevanjem ter skupne 
programe razvoja in raziskav, ki bodo zagotavljali varno odlaganje jedrskih odpadkov;

18. opozarja, da mora EU ostati ključni igralec pri pobudah, kot sta mednarodno partnerstvo 
za vodikovo ekonomijo ali mednarodni termonuklearni poskusni reaktor ITER; 

19. poziva, da je treba, med drugim prek prenosa znanja in tehnologij, zlasti v državah v 
razvoju izdatneje podpreti rabo trajnostnih, lokalno razpoložljivih oblik energije in 
decentraliziranih energetskih omrežij, saj je tako mogoče zagotoviti dostop do energije, 
varčevati z viri, ustvariti delovna mesta, zmanjšati odvisnost in prispevati k razvoju 
pravilno delujočih tržnih gospodarstev;

20. poziva institucije EU in države članice, naj nemudoma vzpostavijo tesen dialog in 
sodelovanje z vsemi velikimi državami porabnicami in proizvajalkami, še posebej z 
ZDA, Indijo, Kitajsko, Japonsko in Svetom za sodelovanje v Zalivu, ter s tem dialogom 
ustvarijo učinkovite in usklajene okvire in partnerstva, kar bi moralo prispevati k 
stabilnejšemu, bolj predvidljivemu, preglednemu in nediskriminatornemu, na globalnih 
pravilih temelječem trgu; 

21. vztraja, da bi morala Komisija v svojih ponudbah in zahtevah, povezanih z energetskimi 
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storitvami v okviru dvostranskih in večstranskih sporazumov o storitvah, načeloma 
zahtevati usklajenost z obveznostmi, ki veljajo za univerzalne storitve;

22. poziva Komisijo, naj pospeši izvajanje programa vseevropskih omrežij, katerega cilj je na 
osnovi skupnih strategij za izkoriščanje energetskih virov in za dostopanje do prometne 
infrastrukture izboljšati medsebojne povezave med EU in sosednjimi državami, vključno 
z Rusijo, državami Evro-sredozemskega partnerstva (MEDA) in regijami Kaspijskega 
morja;

23. poudarja, da lahko uporaba utekočinjenega zemeljskega plina pomembno prispeva k 
doseganju energetskih ciljev, in poziva Komisijo, naj podpre pobude za zagotavljanje 
njegovega ustreznega razvoja v EU in v tretjih državah;

24. se strinja s Komisijo, da Evropa še ni v celoti razvila konkurenčnih notranjih energetskih 
trgov, da bi bil na osnovi sedanjih trendov uvoz energije za EU vse bolj koncentriran in 
da cene energije na mednarodni ravni strmo naraščajo; zato poziva k okrepljenemu 
spremljanju procesa deregulacije na evropskem energetskem trgu; poudarja pa, da je 
potrebno vzpostaviti okvir, ki bo ugoden za obnovljive energetske vire;

25. pozdravlja področno poizvedbo Komisije o trgih za plin in električno energijo; ugotavlja, 
da lahko povečana koncentracija na notranjem trgu EU še poveča obstoječa 
nesorazmerja, zato je treba izboljšati regulativne zmogljivosti držav članic in EU z 
namenom, da se zagotovijo pravice potrošnikov in usklajenost s smernicami EU na 
področju energetske učinkovitosti.
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