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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sodelovanju na področju energetske politike s partnerji zunaj naših meja: strateški 
pristop k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo
(2011/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-
socialnemu odboru ter Odboru regij o zanesljivosti oskrbe z energijo in mednarodnem 
sodelovanju: „Energetska politika EU: povezovanje s partnerji zunaj naših meja“ 
(COM(2011)0539),

– ob upoštevanju predloga Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami 
članicami in tretjimi državami na področju energije (COM (2011)0540),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne xxxx o zanesljivosti oskrbe z energijo in 
mednarodnem sodelovanju „Energetska politika EU: povezovanje s partnerji zunaj naših 
meja“,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 z naslovom „Na poti k novi 
energetski strategiji za Evropo 2011–2020“1,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
zunanje zadeve in Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2011),

A. ker sedanji skupni svetovni izzivi na področju energije zahtevajo enotne, učinkovite in 
pravične ukrepe Evropske unije na mednarodnem prizorišču, ki vključujejo zlasti krepitev 
zunanje razsežnosti njene energetske politike, povečanje diverzifikacije in izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo;

B. ker se bo v naslednjem desetletju odvisnost EU od uvoza energije zaradi izčrpanosti 
notranjih virov fosilnih goriv verjetno povečala, kljub vedno večjemu pomenu obnovljivih 
virov energije, energetske učinkovitosti in raziskav na področju energetskih tehnologij;

C. ker je današnja EU kot digitalno gospodarstvo in digitalna družba vedno bolj odvisna od 
stalne in zanesljive oskrbe z električno energijo;

D. ker EU postaja velika uvoznica fosilnih goriv, kar po eni strani kaže njeno vedno večjo 
odvisnost od uvoza in ranljivost v odnosu do zunanjih dobaviteljev, na drugi strani pa ji 
daje veliko moč kot veliki odjemalki na svetovnih energetskih trgih;

E. ker sovražni prevzemi, ki jih na energetskem trgu EU izvajajo nepregledni tuji subjekti, 
predstavljajo grožnjo, ki zahteva strogo izvajanje pravil EU o konkurenci, da bi zagotovili 
ustrezno delujoč notranji trg ter preprečili prihodnje motnje in krize na področju dobave 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0441.
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plina; 

F. ker so se prizadevanja za zagotovitev zanesljivosti oskrbe izključno na nacionalni ravni 
izkazala za nezadostna in ne zadovoljujejo dolgoročnih interesov vseh držav članic EU;

G. ker se naložbe, čeprav je EU na široko priznala potrebo po razvoju energetske 
infrastrukture, še vedno niso bistveno povečale;

H. ker bi bilo ohranjanje sedanjih razlik med vzorci oskrbe in med odvisnostjo od uvoza med 
državami članicami (zahodne države članice: obsežen uvoz, vendar majhna odvisnost od 
Rusije, vzhodne države članice: sorazmerno manjši uvoz, vendar velika odvisnost od 
Rusije) nevarno, saj lahko le v celoti povezan evropski energetski trg, katerega delovanje 
temelji na solidarnosti, ustrezno obvlada izzive zanesljivosti oskrbe z energijo;

I. ker je pri zunanjih odnosih EU na področju energije z glavnimi državami proizvajalkami, 
tranzitnimi državami in državami potrošnicami bistvenega pomena zagotavljanje 
skladnosti in doslednosti, pri pogajanjih z močnimi dobavitelji energije v tretjih državah 
pa je bistveno strateško in politično usklajevanje nad ravnjo držav članic;

Notranji energetski trg – boljše usklajevanje na ravni EU

1. poudarja potrebo po močnem usklajevanju politik in skupnih ukrepov držav članic na 
področju zanesljive oskrbe z energijo, preglednosti in popolnega delovanja notranjega 
energetskega trga;

2. meni, da je v celoti delujoč, medsebojno povezan in integriran evropski notranji 
energetski trg bistven element za uspešno evropsko zunanjo energetsko politiko in 
obratno, pri čemer morajo biti zunanja energetska politika EU in dvostranski sporazumi 
med državami članicami v celoti usklajeni z zakonodajo EU;

3. poudarja, da pravilno delovanje notranjega trga zahteva, da se uvoz energije v Unijo iz 
tretjih držav v celoti ureja s pravili notranjega energetskega trga, zato si mora EU, da bi 
vzpostavila enoten regulativni sistem, prizadevati, da prepriča države izvoznice energije, 
da sprejmejo pravila notranjega energetskega trga EU;

4. poudarja, da je treba v celoti izkoristiti moč, ki izhaja iz povezovanja notranjega 
energetskega trga, in sicer s kombinacijo sredstev, strokovnega znanja in sposobnosti 
držav članic in EU; zato poziva k izboljšani preglednosti in večji udeležbi EU v 
pogajanjih o sporazumih med državami članicami in tretjimi državami, saj bi lahko ti 
sporazumi vplivali tudi na delovanje notranjega energetskega trga EU;

5. meni, da bi moralo izboljšano usklajevanje med državami članicami ter med državami 
članicami in Komisijo omogočiti državam članicam, da v celoti izkoristijo politično in 
gospodarsko težo Unije; v tem okviru pozdravlja predlog sklepa Komisije o vzpostavitvi 
mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami 
članicami in tretjimi državami na področju energije;

6. meni, da je za izvajanje skladne in dosledne zunanje energetske politike EU potrebno 
redno usklajevanje med državami članicami in Komisijo; poziva Komisijo, naj redno 
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sodeluje z državami članicami – predvsem v okviru predlagane strateške skupine za 
mednarodno sodelovanje na področju energije – v zvezi s prednostnimi nalogami in 
dejavnostmi zunanje energetske strategije EU in držav članic tako na politični kot na 
strokovni ravni;

7. meni, da so potrebne redne razprave o izzivih, s katerimi se sooča zunanja energetska 
politika EU, in sicer v okviru formalnih in neformalnih sestankov ministrov za energijo v 
Svetu, ki se jih udeležujejo tudi visoka predstavnica in komisar ter njune ustrezne službe;

8. meni, da mora Svet v primeru, ko infrastrukturni projekt strateškega pomena vpliva na 
zanesljivosti oskrbe celotne EU z energijo, razmisliti o tem, da bi Komisiji podelil 
pogajalski mandat za izvajanje pogajanj, tak mandat pa mora podeliti tudi v primeru 
drugih medvladnih sporazumov, ki bi lahko bistveno vplivali na splošne cilje energetske 
politike EU;

9. poziva Komisijo, naj razvije orodje za izmenjavo informacij, da bi lahko zbirala in 
objavljala ustrezne podatke o energetskih programih in projektih v tretjih državah, ki so 
jih oblikovale upravne in finančne institucije držav članic in EU; poziva države članice, 
naj v tem okviru predložijo Komisiji ustrezne podatke;

10. poziva Komisijo, naj spremlja svetovne energetske trge z zbiranjem informacij in 
podatkov držav članic in mednarodnih organizacij, kot je Mednarodna agencija za 
energijo (IEA); poziva Komisijo, naj pred koncem leta 2012 predloži pravni instrument v 
ta namen;

Diverzifikacija – okrepljena zanesljivost oskrbe Evrope z energijo

11. poudarja, da lahko vedno večja odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv bistveno vpliva na 
neodvisnost njenega sprejemanja odločitev na drugih področjih politik, ta neugoden pojav 
pa lahko odpravijo le medsebojna povezanost, odvisnost in solidarnost med državami 
članicami;

12. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje ukrepov za diverzifikacijo dobaviteljev, poti in 
virov oskrbe EU z energijo, zlasti tistih, namenjenih ustvarjanju novih prometnih 
koridorjev (vzhodni koridor, južni koridor in sredozemski bazen), ustvariti dejansko 
konkurenco virov oskrbe s plinom, in sicer s povečanjem deleža utekočinjenega 
zemeljskega plina EU ter z utiranjem poti do novih, oddaljenih dobaviteljev (Avstralija, 
Kanada, ZDA, Latinska Amerika, podsaharska Afrika, osrednja Azija itd.), izboljšati 
medsebojno povezanost energetskih omrežij ter dokončno vzpostaviti evro-sredozemske 
obroče elektroenergetske in plinske infrastrukture, hkrati pa posodobiti in nadgraditi 
obstoječe elektrarne in plinske elektrarne ter infrastrukturo (elektroenergetska omrežja in 
cevovode);

13. meni, da se s širitvijo novih, nekonvencionalnih energetskih tehnologij (katranski pesek in 
plin iz skrilavca iz Kanade, ZDA, Avstralije, Katarja, Brazilije in Argentine, energetsko 
raziskovanje arktičnega območja, nadaljnje izkoriščanje v Iraku, Venezueli in afriških 
državah) kot morebitni prihodnji dobavitelji kažejo novi udeleženci, partnerji in območja, 
zato mora EU svoja prizadevanja osredotočiti tudi na celovito izkoriščanje tega novega 
položaja in razvijanje novih energetskih partnerstev, da bi diverzificirala svoje 
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dobavitelje;

Trajnost – okrepljeno partnerstvo z državami dobaviteljicami

14. meni, da vedno večja koncentracija rezerv fosilnih goriv v večinoma nestabilnih in 
nedemokratičnih državah povzroča ranljivost EU in resno ogroža razvoj verodostojne, 
učinkovite in skladne skupne evropske energetske politike;

15. poudarja, da je treba razširiti povezave z vzpostavitvijo novih povezovalnih vodov med 
evropskim energetskim omrežjem in sosednjimi državami (zahodni Balkan, vzhodne 
sosednje države in kaspijske države) ter z ustvarjanjem širšega regulativnega področja, pri 
čemer se je treba izogibati gradnji elektrarn blizu meja EU, ki so poceni, vendar ustvarjajo 
veliko emisij CO2;

16. poudarja, da je treba v dialogu o energiji med EU in Rusijo, v katerem mora EU nastopati 
enotno, upoštevati posebni in odvisni položaj srednje- in vzhodnoevropskih držav članic, 
saj je mogoče njihovo energetsko odvisnost odpraviti le z vseevropskim povezovanjem 
celotne energetske infrastrukture in celovitim izvajanjem pravil notranjega energetskega 
trga;

17. opozarja, da so države Evropskega gospodarskega prostora že del notranjega trga EU, 
njihovo sodelovanje pa je ključno za doseganje energetskih ciljev za leto 2020; pozdravlja 
sedanje pobude za krepitev sodelovanja s Švico, ki morajo biti namenjene tudi njenemu 
vključevanju v notranji energetski trg EU;

18. meni, da bi morala zunanja energetska politika EU temeljiti na načelih solidarnosti, 
preglednosti, subsidiarnosti, trajnosti in sodelovanja, kot tudi na vzajemnosti, tržnem 
pristopu, temelječem na pravilih, ter usklajevanju med EU, državami članicami in 
partnerskimi državami ter ta načela spodbujati;

19. meni, da je treba poleg sodelovanja na področju izkoriščanja, trgovine in tranzita 
energentov v EU okrepiti tudi sodelovanje v zvezi z varnostjo in zaščito energetskih 
tehnologij, izmenjavo podatkov o prenosu znanja, spodbujanjem energetske učinkovitosti 
in varčevanja z energijo ter čistimi in obnovljivimi viri energije, zlasti v odnosu do držav, 
katerih poraba energije se hitro povečuje;

20. da bi po vsem svetu spodbujali zanesljivo, varno in okoljsko ozaveščeno proizvodnjo 
energije, podpira krepitev in spodbujanje varstva pred sevanjem, zaščitnih ukrepov, 
standardov jedrske varnosti, strogih zahtev za dejavnosti naftnih in plinskih obratov na 
morju, varnosti pomorskega prevoza surove nafte in naftnih derivatov ter sodelovanja na 
področju novih tehnologij, raziskav, razvoja in inovacij ter dela na področju mednarodnih 
standardov;

21. priznava, da bi lahko strokovno znanje EU, ki temelji na izkušnjah na področju 
oblikovanja in izvajanja sistema za trgovanje z emisijami, koristilo tretjim državam, ter 
poziva Komisijo, naj zagotavlja pomoč in spodbudo tretjim državam pri določanju in 
oblikovanju lastnih sistemov za trgovanje z emisijami, da bi povezali take sisteme s 
sistemom EU;
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22. meni, da mora EU tesno sodelovati z glavnimi izvozniki biogoriv iz tretjih držav, da bi 
zagotovili dejansko trajnost teh nadomestnih, čistih energetskih možnosti, ki lahko 
prispevajo k diverzifikaciji oskrbe, in preprečili posredne spremembe v rabi zemljišč z 
negativnimi posledicami;

23. poziva Komisijo, naj oblikuje skupne načrte za obnovljive vire energije, ne le s ključnimi 
dobaviteljicami energije, kot je Rusija, ampak tudi s ključnimi partnericami, ki se 
srečujejo s podobnimi izzivi ter imajo podobne vrednote, kot so ZDA, Kanada, Avstralija 
in Japonska, zlasti z namenom spodbujanja tehnološkega, raziskovalnega in industrijskega 
sodelovanja ter določitve skupnih standardov za tehnologije obnovljivih virov energije, 
energetsko učinkovitost, električna vozila, nove in nekonvencionalne energetske 
tehnologije, varnost vrtalnih enot na morju ter jedrsko varnost;

24. v tem okviru pozdravlja nedavno zavezo čezatlantskega gospodarskega sveta in 
energetskega sveta EU-ZDA o spodbujanju sodelovanja na področju zanesljivosti oskrbe z 
energijo, standardov pametnih omrežij, tehnologije vodika in gorivnih celic, tehnologij 
obnovljivih virov energije in drugih čistih energij, energetske učinkovitosti in uspešnih 
politik za olajševanje trgovine ter dajanja tehnologij za čisto energijo na trg;

25. pozdravlja predlagano „energetsko partnerstvo med EU in južnim Sredozemljem“; meni, 
da se mora to partnerstvo osredotočati na ogromen potencial obnovljive (sončne) energije 
tega območja ter da mora oblikovati potrebne ukrepe, ki bi prispevali k vzpostavitvi 
potrebnih regulativnih sporazumov, naložb in infrastrukture, ki so ključni za povečanje 
diverzifikacije oskrbe z nizkoogljično energijo;

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

V zadnjih nekaj desetletjih je energija postala močno „orožje“ zunanje politike. 
Poročevalka meni, da bi morala biti energija glede na njen pomen za naše vsakdanje 
življenje praviloma blago in se ne bi smela uporabljati kot orodje zunanje politike. Hkrati 
je pomembno, da Evropska unija upošteva vse vidike v zvezi z zanesljivostjo oskrbe.
Evropa je velika odjemalka energije na svetovnih energetskih trgih. Čeprav je mogoče to 
obravnavati kot slabost, je lahko to tudi ena od naših prednosti: smo največji uvozniki in 
če bi to dejstvo usklajeno uporabljali na ravni EU ter bi zavzeli trdno, skupno pogajalsko 
izhodišče s tretjimi državami, bi bili skoraj vedno v dobrem pogajalskem položaju, imeli 
pa bi tudi večjo moč kot močen akter na trgu na strani povpraševanja. Zato poročevalka 
meni, da bi se morali pri oblikovanju evropske energetske politike osredotočati na iskanje 
skupnega pristopa k našim poslom, ki bi razširil obseg našega vpliva prek evropskih meja, 
zlasti na področju pravil energetskega trga. Obstaja jasna potreba po dobro delujočem 
notranjem trgu, ki lahko poveča konkurenco med našimi zunanjimi partnerji, mi pa 
moramo spodbujati zbliževanje predpisov z našimi sosedi.
Poročevalka meni, da je zagotavljanje zanesljivega in stroškovno konkurenčnega dostopa 
do svetovne oskrbe z energijo bistveno za podpiranje konkurenčnosti in varnosti Evrope v 
okviru obstoječih ciljev politike EU, zastavljenih v svežnju 20-20-20, in dolgoročne 
zavezanosti dekarbonizaciji našega gospodarstva do leta 2050. Le dosleden in usklajen 
pristop držav članic, Komisije in Sveta bo omogočil učinkovito zunanjo promocijo 
energetskih ciljev EU in izboljšal pogajalsko izhodišče v razmerju do tretjih držav.
Poročevalka meni, da so raziskave, razvoj in inovacije bistvenega pomena. Združevanje 
raziskovalnih prizadevanj v EU lahko izboljša kakovost raziskav, ki bi bile tako bolj 
uspešne, stroškovno učinkovite in dinamične, kot če bi jih izvajale posamezne države 
članice. Podobno bi si morali prizadevati za nadaljnje sodelovanje na področju raziskav, 
razvoja in inovacij s tretjimi državami, da bi povečali te prednosti v mednarodnem smislu.

EU lahko in mora nadgrajevati obstoječa prednostna področja udejstvovanja v zunanjih 
energetskih politikah, da bi okrepila doslednost in usklajenost med Komisijo, Svetom, 
državami članicami in industrijo. Ta področja vključujejo vprašanje obsežnih energetskih 
infrastruktur, strateških dialogov in partnerstev na mednarodnem prizorišču: dialog med 
EU in Rusijo, energetsko listino, proces Energetske skupnosti in odnose z drugimi 
mednarodnimi organi na področju energije in podnebja.


