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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. meni, da mora biti energetska politika pomemben sestavni del skupne zunanje politike ter 
da jo je treba oblikovati in izvajati v sinergiji z ostalimi političnimi področji z zunanjo 
razsežnostjo;

2. poudarja, da so diverzifikacija virov oskrbe – vključno z novimi viri energije – in 
tranzitnih poti, pa tudi razvoj virov obnovljive energije za EU, nujen in bistven element, ki 
bo podpiral zunanjo varnostno politiko, strateško vlogo ter neodvisnost, doslednost, 
verodostojnost in učinkovitost evropske zunanje politike, saj je EU močno odvisna od 
uvoza energije;

3. je prepričan, da bi učinkovitejše upravljanje na globalni ravni izboljšalo sodelovanje z 
državami proizvajalkami, tranzitnimi državami in državami potrošnicami; je prepričan, da 
bi morala zato EU prevzeti vodilno vlogo v mednarodnem upravljanju energetske politike, 
da bi spodbudila pregledna in nediskriminacijska načela, uresničila cilj trajnosti, znižala 
transakcijske stroške in oblikovala spodbude za udeležence na trgu, da bi lahko 
konkurirali pri ceni in kakovosti;

4. poziva k tesnejšemu usklajevanju med Svetom, Komisijo in evropsko službo za zunanje 
delovanje, da bi v zvezi z vprašanji skupne zunanje politike na področju energetike 
zavzeli enotno stališče in ukrepali skupaj; poudarja, da je treba znotraj evropske službe za 
zunanje delovanje oblikovati sektor za energetsko politiko in vključiti delegacije EU v 
izvajanje energetske diplomacije na terenu;

5. poudarja, da morata Komisija in evropska služba za zunanje delovanje zagotoviti, da bodo 
vsi več- in dvostranski sporazumi EU, zlasti sporazumi o partnerstvu in sodelovanju, v 
celoti usklajeni s pravili notranjega trga EU; poudarja, da bi ti argumenti lahko zagotovili 
vzajemnost, enake konkurenčne pogoje in preglednost, s tem pa evropskim vlagateljem v 
energetsko oskrbo ter tranzitnim državam omogočili varno pravno okolje;

6. poudarja, da bi vzpostavitev mehanizma za izmenjavo informacij za namene medvladnih 
sporazumov med državami članicami EU in tretjimi državami na področju energetske 
politike izredno okrepila preglednost, usklajenost in učinkovitost politike v vsej EU;

7. poziva Komisijo, naj podpre vključitev tako imenovane „klavzule o zanesljivosti oskrbe z 
energijo“ v trgovinske in pridružitvene sporazume ter sporazume o partnerstvu in 
sodelovanju z državami proizvajalkami in tranzitnimi državami, tako da bi bil lahko 
določen kodeks ravnanja in izrecno navedeni ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti v primeru 
enostranske odločitve enega od partnerjev o spremembi pogojev;

8. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „O zanesljivosti oskrbe z energijo in 
mednarodnem sodelovanju – energetska politika EU: povezovanje s partnerji zunaj naših 
meja“ (COM(2011)539); meni pa, da so potrebni dodatni instrumenti na podlagi 
solidarnosti med državami članicami, ki bi EU omogočili, da pri pogajanjih z zunanjimi 
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partnerji zaščiti svoje interese glede zanesljive oskrbe z energijo, zlasti v kriznih 
razmerah;

9. poziva države članice in Komisijo, naj opredelijo ovire za trgovino in naložbe na področju 
energije v odnosih s tretjimi državami ter naj po potrebi sprejmejo ukrepe za njihovo 
odpravo – na dvostranski ravni in prek Svetovne trgovinske organizacije;

10. poziva EU in države članice, naj zagotovijo povezan notranji energetski trg, ki bo vzdržal 
zunanje pritiske ter poskuse, da bi oskrbo z energijo in cene energije uporabili za 
zunanjepolitične pritiske; zato poudarja, da je treba povečati sredstva, namenjena 
projektom za povezovanje energetskih trgov v EU ter dokončni vzpostavitvi evropskih 
plinskih in elektroenergetskih infrastrukturnih omrežij do konca leta 2015, zlasti za načrt 
baltskega medsebojnega povezovanja, kot je določeno v tretjem energetskem svežnju EU;

11. podpira projekte diverzifikacije energetskih virov, zlasti tiste, namenjene ustvarjanju 
novih prenosnih koridorjev, ki bodo diverzificirali poti in dobavitelje, kot so plinovod 
Nabucco, projekti za utekočinjeni zemeljski plin, čezmejni povezovalni vodi in drugi 
glavni prednostni projekti evropskega interesa;

12. poziva tudi k oblikovanju usklajene in enotne politične strategije EU za nove dobavitelje 
energije, pri čemer je treba med drugim nameniti posebno pozornost izboljšanju razmer za 
konkurenco v EU, da bi novim dobaviteljem omogočili vstop na trg EU;

13. podpira mehanizme, kot je mehanizem zgodnjega opozarjanja, v odnosih z državami 
dobaviteljicami energije in tranzitnimi državami; je prepričan, da je treba glede na vedno 
večjo konkurenco glede virov in obstoječe proizvajalske monopole še naprej spodbujati 
zamisel o skupnih nakupih energetskih surovin s strani držav članic;

14. poziva Komisijo, naj oblikuje celovit sklop kratko-, srednje- in dolgoročnih prednostnih 
nalog energetske politike EU v odnosu do sosednjih držav, da bi vzpostavila skupno 
pravno področje, ki bi temeljilo na načelih in standardih notranjega trga, povezanih s 
temeljnim pravnim redom; poudarja, da je za obvladanje pomanjkljivega izvajanja 
pravnega reda pomembno še razširiti evropsko energetsko skupnost in vzpostaviti pravne 
nadzorne mehanizme;

15. poudarja, da so potrebne tesnejše energetske povezave, strateško sodelovanje in politični 
dialog z državami Sredozemlja, Afrike, Bližnjega vzhoda, južnega Kavkaza in osrednje 
Azije ter obalnimi državami Kaspijskega in Črnega morja, in sicer celostno in na vseh 
energetskih področjih, zlasti na področju uvajanja v prihodnost usmerjenih, konkurenčnih 
energetskih tehnologij; spodbuja Unijo, naj še naprej razvija uvoz sončne energije iz 
južnega in vzhodnega Sredozemlja; 

16. poudarja, da mora EU skupno energetsko politiko in strateške cilje ustrezno upoštevati v 
svojih zunanjih odnosih ter regionalni in evropski sosedski politiki;

17. podpira politični in gospodarski dialog s sosednjimi državami EU o rabi novih virov 
energije;

18. poziva k izvajanju obstoječih mehanizmov in ustvarjanju novih v okviru evropske 
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sosedske politike in sinergije Črnega morja, da bi okrepili sodelovanje za večjo 
preglednost in stabilnost oskrbe in tranzita;

19. poudarja pomen nadaljnjega razvoja partnerstva med EU in Afriko na področju energije, 
ki je bilo vzpostavljeno leta 2010;

20. poziva k okrepitvi strateškega partnerstva z Rusijo s sklenitvijo novega sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju; poudarja, da bi moral biti popolnoma skladen s pravili 
notranjega trga in uredbami tretjega energetskega svežnja ter temeljiti na vzajemnem 
spoštovanju in vzajemnosti; poudarja, da Rusijo že zavezuje Evropska pogodba o 
energetski listini in njen člen 45, in je prepričan, da bi imela ratifikacija te pogodbe s 
strani Rusije vzajemno koristen učinek na dvostranske odnose na področju energije;

21. podpira politični dialog z Norveško in Rusijo o izkoriščanju novih virov energije v 
Barentsovem morju, pri čemer je treba zagotoviti varstvo občutljivega arktičnega okolja, 
in sodelovanje z Norveško na področju uvoza v hidroelektrarnah proizvedene elektrike 
prek podmorskih električnih kablov na dolge razdalje; poziva k hitrejšemu oblikovanju 
strategije EU za Arktiko;

22. meni, da je zunanjepolitični dialog bistven za ločitev svetovne gospodarske rasti od rabe 
virov energije in za spodbujanje bolj predvidljivih energetskih trgov ter da ugodno vpliva 
na politične odnose; poudarja pomen dialoga z gospodarstvi v vzponu, kot so Kitajska, 
Indija, Brazilija, Indonezija in Južna Afrika, poleg dialoga z drugimi ključnimi državami 
potrošnicami, kot so ZDA in Japonska; 

23. meni, da mora EU spodbujati razvoj energetske politike in poglabljanje sodelovanja na 
tem področju s tretjimi državami, ki sledijo istim vrednotam ter želijo izvajati 
demokratične reforme in spodbujati vrednote, na katerih temelji EU;

24. poudarja, da je treba poglobiti dialog o strateških vprašanjih skupnega interesa na 
področju energije, spodbujati sodelovanje v zvezi z energetsko politiko in okrepiti 
raziskovalno sodelovanje z ZDA, zlasti na področju energetsko učinkovitih tehnologij 
proizvodnje in prevoza; poziva k vzpostavitvi partnerstva za zanesljivost oskrbe z energijo 
z ZDA na podlagi obstoječega sodelovanja v okviru energetskega sveta ZDA-EU;

25. poziva Komisijo, naj v državah, ki mejijo na EU, spremlja in izvršuje najvišje 
mednarodne varnostne standarde za jedrske elektrarne z vsemi instrumenti in sporazumi, 
ki so ji na voljo, na primer konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (konvencije 
iz Espooja) in konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuške konvencije); poziva sosednje 
države EU, naj izvedejo obsežne preskuse jedrske varnosti in izjemnih situacij, Komisijo 
pa, naj jim v te namene ponudi tehnično pomoč EU;

26. ponavlja, da mora sodelovanje na področju energetske politike prispevati k spodbujanju, 
ne pa upadanju temeljnih vrednot Unije, kot so spoštovanje človekovih pravic, 
demokracija, dobro upravljanje, pravna država, socialni dialog, vzajemno spoštovanje, 
odgovorna raba naravnih virov, boj proti podnebnim spremembam in poglobljeno varstvo 
okolja, ter spodbujati mir in se skladati z zunanjo politiko Unije;
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27. poziva Svet in Komisijo, naj v sodelovanju z evropsko službo za zunanje delovanje do 
konca leta 2013 izdelata natančen časovni načrt na osnovi sporočila „O zanesljivosti 
oskrbe z energijo in mednarodnem sodelovanju“ (COM(2011)0539), ki bo pripomogel k 
oblikovanju učinkovite zunanje energetske politike ter v katerem bodo navedeni kratko-, 
srednje- in dolgoročni cilji in koraki ter natančen časovni okvir za njihovo izvedbo.
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