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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. poziva Komisijo, naj oblikuje notranji energetski trg na podlagi skupnega stališča 
Komisije, Evropskega parlamenta in držav članic o energetski politiki, ob upoštevanju 
pravice držav članic do uporabe mešanice energetskih virov po svoji izbiri v skladu z 
zahtevami EU v zvezi s trajnostjo, konkurenčnostjo, energetsko učinkovitostjo in 
varovanjem podnebja ter z uporabo obnovljivih virov energije, predvsem pa z 
zanesljivostjo oskrbe na osnovi okrepljenega sodelovanja s sosednjimi državami;

2. spodbuja države članice EU, naj pri soočanju z izzivi 21. stoletja izkažejo solidarnost ter 
ukrepe Unije na podlagi člena 194 PDEU podprejo s pozitivno energijo;

3. poudarja, da je treba vzpostaviti sinergijo med energetsko strategijo EU in zunanjimi 
odnosi s strateškimi dobavitelji energije, da bi v prihodnjih trgovinskih sporazumih bolj 
poudarjali pomen zanesljive oskrbe z energijo in energetske učinkovitosti, s čimer bi Uniji 
zagotovili dolgoročen dostop do surovih materialov in razvojne možnosti v 
obojestranskem interesu;

4. meni, da bi bilo treba energetsko učinkovitost spodbujati na mednarodni ravni, kar mora 
postati globalna prednostna naloga, zato jo je treba vključiti v prihodnjo politiko EU o 
energetski strategiji ter v razvojno politiko in politiko mednarodne trgovine;

5. spodbuja Komisijo, naj v državah, ki niso članice EU, podpira projekte s področja sončne, 
vetrne in bioenergije; meni, da bo decentralizirana oskrba z energijo okrepila njeno 
zanesljivost ter da bi morali na to navezati tudi nadregionalna energetska omrežja; meni 
tudi, da bi bilo treba oblikovati pobude, kakršna je DESERTEC, in jih oblikovati tako, da 
bodo ustrezale tako interesom EU kot interesom držav, ki niso njene članice;

6. poziva Komisijo, naj prek tovrstnih sporazumov pospeši sprejemanje pravil glede varnosti 
in energetske učinkovitosti za proizvodnjo, prenos, tranzit, skladiščenje in 
predelavo/prečiščevanje uvožene in izvožene energije, ki bodo skladna z zakonodajo EU, 
naj na ravni Svetovne trgovinske organizacije pa uvede globalne standarde, ki bi 
spodbudili odprto in pravično trgovino z zanesljivimi in obnovljivimi viri energije ter 
nove inovativne energetske tehnologije;

7. je mnenja, da sta diverzifikacija energetskih virov, dobavnih poti in infrastrukture ter 
medsebojna povezanost naftnih, plinskih in pametnih omrežij ključ do dolgoročne 
zanesljivosti in trajnosti energetske oskrbe EU in tretjih držav; poudarja, da so ti trendi v 
politiki pomembni tudi za spodbujanje novega energetskotehnološkega razvoja in 
ustvarjanja novih delovnih mest v EU, pa tudi v tretjih državah;

8. poudarja, da je treba dobro izkoristiti inovacijski potencial podjetij in javnih služb EU na 
področju obnovljivih virov energije in tehnologij, tudi tehnologij energetske učinkovitosti 
ter napredne informacijske in komunikacijske tehnologije, da bi prek trgovinskih 
sporazumov spodbudili postopen prehod na nizkoogljično gospodarstvo ter zagotovili 
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nove priložnosti za prodajo evropskih proizvodov in znanja s tega področja ali to znanje 
prenesli na druga uporabna področja;

9. ponovno poudarja, kako pomembne so vse bolj razširjene raziskave na ravni EU in 
evropske tuje neposredne naložbe v izgradnjo in posodabljanje energetske infrastrukture v 
Uniji in državah v razvoju, zlasti prek javno-zasebnih partnerstev in skupnih podjetij, po 
potrebi pa tudi prek javno-javnih partnerstev, saj se s tem spodbujata prenos tehnologije in 
diverzifikacija mešanih energetskih virov v teh državah;

10. poziva Evropsko komisijo, naj v mednarodnem trgovanju z energijo doseže visoko 
stopnjo preglednosti na trgu; poudarja, da je treba tržne zlorabe in manipulacije preprečiti 
z mednarodnimi pravili;

11. pozdravlja odločitev ekvadorske vlade, da se odreče izkoriščanju naftnega polja Yasuní v 
amazonskem pragozdu, da bi obvarovala okolje in zmanjšala svojo odvisnost od izvoza 
fosilne energije, ter meni, da bi morala EU podpreti tovrstna in podobna prizadevanja.
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