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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. želi spomniti, da če želi EU rešiti globalne energetske izzive in uresničiti svoje 
energetske in podnebne cilje, mora svoje skupno ukrepanje prenesti tudi na mednarodno 
prizorišče;

2. ponavlja, da gre pri energiji za osnovno človeško potrebo; vztraja, da bi morala 
strategija EU za energetsko varnost vsem omogočiti cenovno ugoden dostop do energije 
ter okrepiti javni nadzor in pravno ureditev;

3. poudarja, da ima trgovina osrednjo vlogo pri energetski varnosti in da so močna 
energetska partnerstva, okrepljena z energetskimi poglavji trgovinskih sporazumov EU, 
osrednje orodje za to; meni, da je silno pomembno zmanjšati odvisnost od uvožene 
energije;

4. poziva države članice, naj povečajo sodelovanje pri mehanizmu za izmenjavo 
informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi s tretjimi državami na področju energije, 
da bi povečale preglednost in združile svoje moči v pogajanjih s tretjimi državami;

5. poudarja, da bi si bilo treba pri strategiji za energetsko varnost prizadevati za ublažitev 
napetosti med državami in zmanjšanje tržne neučinkovitosti, saj oboje zmanjšuje korist 
trgovine; poudarja, da je treba uveljaviti strukture za demokratično svetovno 
gospodarjenje z energijo in surovinami;

6. meni, da bi morala EU pomagati najranljivejšim državam diverzificirati svoje vire in 
dobavne poti, tudi povratne tokove, s poudarkom na obnovljivih virih energije in s tem 
povezanih skladiščnih zmogljivostih, da bi se energetska zanesljivost po vsem svetu 
povečala, EU pa bi morala pomagati tudi k odpravljanju energetske revščine, prispevati 
h globalnemu trajnostnemu razvoju in podpreti svetovna prizadevanja za spoprijemanje 
s podnebnimi spremembami;

7. meni, da so izvozne priložnosti za zasebne in javne družbe EU na področju čiste in 
varne tehnologije ter tehnologije za energetsko učinkovitost pomembne, zlasti glede na 
naraščajoče svetovno povpraševanje po energiji; poziva k znatnemu znižanju cene te 
tehnologije v okviru pobude za okolju prijazno blago.


