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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. pozdravlja skupno zunanjo energetsko politiko EU, katere cilj je zagotavljanje zanesljive, 
varne, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za podjetja in državljane, zmanjševanje 
odvisnosti določenih regij EU od dobaviteljev energije v tretjih državah ter vzpostavitev 
energetskega sektorja na podlagi visokega energetskega izkoristka in prehoda na okolju 
prijazne obnovljive vire energije, takoj ko bo to mogoče; poziva Komisijo, naj zagotovi 
usklajenost vseh dejavnosti sodelovanja na področju energetske politike s skupnim 
konceptom politike EU, kot je opisan v energetskem načrtu 2050;

2. poziva k doseganju večjih sinergij med trgovinsko in energetsko politiko EU v skladu s 
strategijo Evropa 2020; poudarja, da je treba spodbuditi globalne strukture upravljanja 
surovin za zmanjšanje mednarodnih napetosti na tem področju, in želi v zvezi s tem 
pohvaliti primer Mednarodnega energetskega foruma (IEF); meni, da je sklepanje 
dolgoročnih pogodb o dobavi energije in surovin po poštenih cenah z našimi strateškimi 
trgovinskimi partnerji ena od glavnih prednostnih nalog; zato poziva EU, naj sprejme 
usklajeno strategijo Unije za sklepanje pogodb o dobavi energije s temi partnerji;

3. priporoča vzpostavitev mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z energetskimi 
sporazumi med državami članicami in tretjimi državami, da bi se sprejemali enotni ukrepi 
na področju zunanje energetske politike ter povečala preglednost uvoza energije v EU; 
meni, da imajo številni sporazumi na področju energije sestavine naložb, zato bi morala 
Komisija zagotoviti skladnost med energetskimi in naložbenimi sporazumi ter zlasti 
upoštevanje pristojnosti in priporočil Evropskega parlamenta v prihodnji naložbeni 
politiki; poudarja, da mora Komisija dejavno in spodbujevalno sodelovati pri usklajevanju 
medvladnih sporazumov, da bi zagotovila uresničevanje vseh dogovorjenih pravic; pred 
podpisom energetskih sporazumov države članice predložijo Komisiji v odobritev 
izpogajane medvladne sporazume, pri čemer se Komisija prepriča, da so združljivi s 
pravom Unije in zlasti s trgovinsko in naložbeno ureditvijo ter notranjim energetskim 
trgom in dolgoročnimi energetskimi in podnebnimi cilji Unije;

4. poziva Komisijo, naj pri vseh pomembnih trgovinskih sporazumih, tudi znotraj Svetovne 
trgovinske organizacije, spodbuja sprejetje načel pobude za preglednost v ekstraktivni 
industriji in mednarodnih standardov na področju upravljanja energetskih trgov, vključno 
z odpravo subvencij za fosilna goriva s kvantitativnimi cilji;

5. poudarja, da mora Čezatlantski gospodarski svet med drugim spodbujati sodelovanje na 
področju regulativnih ureditev, raziskav energije iz obnovljivih virov in energetske 
učinkovitosti, raziskav fuzije in jedrske varnosti ter poziva k izvajanju rednih energetskih 
dialogov z Rusijo in drugimi partnerji, da bi se razvila in bolje izvrševala mednarodna 
pravila za varno, zanesljivo in učinkovito proizvodnjo, prenos, tranzit, skladiščenje in 
predelavo energije ter dvostransko trgovino z novimi energetskimi tehnologijami in 
izdelki, kot so biogoriva;

6. opozarja, da se je Evropska unija zavezala, da bo do leta 2010 za 20 % zmanjšala izpuste 
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toplogrednih plinov, in da je večja energetska učinkovitost v sodelovanju z našimi 
partnerji zunaj EU bistvena za dosego tega cilja; meni, da bo povečevanje energetske 
učinkovitosti ustvarilo rast in delovna mesta; zato poziva Komisijo, naj pospešuje 
raziskave in razvoj ter inovacije na področju obnovljivih virov energije in tehnologij 
učinkovite rabe energije ter spodbuja gospodarno rabo energije; poudarja, da mora 
Komisija okrepiti strateška partnerstva z državami v prehodu v trajnostno gospodarstvo na 
področjih inovacij ter raziskav in razvoja, energetske učinkovitosti in prihrankov energije, 
uporabe tehnologij za obnovljive vire energije ter skladiščenja energije, pametnih 
energetskih omrežij in uravnavanja energetskih sistemov, ter se dogovoriti o dostopu do 
trga za zadevne izdelke in storitve EU, hkrati pa spodbuditi postopen prehod v 
nizkoogljično gospodarstvo prek trgovinskih sporazumov, na primer z dobavitelji 
električne energije iz obnovljivih virov z najnižjimi emisijami toplogrednih plinov;

7. v skladu z razvojnimi cilji tisočletja, ki se nanašajo na zagotavljanje dostopa do energije 
vsem, ponovno poudarja, kako pomembno je povečanje evropskih tujih neposrednih 
naložb v izgradnjo in posodabljanje energetske infrastrukture ter energetske učinkovitosti 
v državah v razvoju na podlagi zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
ter kako pomembna je podpora za oblikovanje ustreznega pravnega okvira, da bi tako 
prispevali k diverzifikaciji mešanice energetskih virov v teh državah, ter hkrati z 
ustreznimi pravnimi sredstvi povečali zaščito tamkajšnjih evropskih naložb;

8. poziva Komisijo, naj podpira vzpostavitev obsežnega sistema EU za indeksacijo cen plina 
na podlagi tržnih cen plina, da bi vsem podjetjem za trgovanje s plinom v EU omogočili 
trgovanje z zunanjimi dobavitelji plina na pravičnejši in bolj predvidljiv način, neodvisno 
od cen nafte, ter da bi še naprej spodbujali konkurenco na notranjem trgu EU s plinom.
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