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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. poudarja, da mora biti skladna energetska politika sestavni del širše zunanje politike EU in 

da so potrebna nadaljnja prizadevanja in boljša sinergija, da bi energetske cilje uskladili z 

verodostojno zunanjo politiko; želi spomniti, da je sodelovanje na področju energije eden 

od temeljev evropskega povezovanja; poudarja, da energetska varnost zadeva vso EU, 

čeprav države članice niso enako ranljive; poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj tesno sodelujeta pri usklajevanju ustreznih zunanjepolitičnih orodij in 

instrumentov, ki jih uporabljajo države članice in institucije EU; 

2. meni, da je glede na veliko odvisnost EU od uvoza energije in sedanje prevlade enega 

samega dobavitelja plina nujno diverzificirati dobavitelje energentov in poti oskrbe z 

energijo ter okrepiti zmogljivost EU za učinkovito odzivanje na morebitne krize v oskrbi s 

plinom, pa tudi zmogljivost, da bo zdržala pritisk tretjih držav, če bi energijo uporabljale 

kot politično orodje; poudarja, da je pomembno močno okrepiti energetsko varnost EU z 

zmanjšanjem njene odvisnosti od Rusije in povečanjem njene odpornosti na zunanje 

pritiske; meni, da je tu nujno zagotoviti večjo upravno in finančno podporo obstoječim in 

alternativnim infrastrukturnim projektom za oskrbo z energijo, vključno z vzpostavitvijo 

novih oskrbovalnih poti iz kaspijske regije, z Bližnjega vzhoda, iz Sredozemlja in 

srednjeazijskih držav; 

3. pozdravlja prizadevanja Komisije za oblikovanje energetske unije in poziva k njeni čim 

hitrejši vzpostavitvi; opozarja, da je mogoče resnično energetsko unijo doseči le ob tesni 

povezanosti energetske in zunanje politike; zlasti poudarja, da morajo EU in države 

članice razviti skupno energetsko politiko, ki bo temeljila na solidarnosti in ji bo 

omogočila enotno in skupno nastopanje na mednarodni ravni in oblikovanje usklajene 

diplomacije na področju energije; poziva Komisijo, naj oceni možnosti za prostovoljne 

mehanizme za združevanje povpraševanja, s katerimi bi lahko okrepili pogajalsko moč 

EU; poziva Komisijo, naj pregleda sklep o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo 

informacij o medvladnih sporazumih med državami članicami in tretjimi državami na 

področju energije, da bi okrepili njegove določbe ter zagotovili skladnost z zakonodajo na 

področju notranjega energetskega trga in okrepljeno vlogo Komisije; 

4. poziva, naj bo pri politiki širitve, pa tudi pri potekajočem pregledu evropske sosedske 

politike velik poudarek na energetski varnosti; poleg tega poudarja, da bi bilo treba 

energetsko skupnost uporabiti kot instrument za močnejše vključevanje sosedskih držav 

na energetski trg EU; ugotavlja, da bi vzpostavitev skupnega pravnega območja, ki bi 

temeljilo na standardih in načelih notranjega energetskega trga iz temeljnega pravnega 

reda, povečala zanesljivost energetske oskrbe in tranzita; meni, da je potreben kritičen 

pregled projektov na področju cevovodov v našem sosedstvu in da je treba uporabiti 

strateški pristop, pri katerem bodo v celoti upoštevane aktualne politične razmere; 

5. ponovno poudarja, da mora energetsko sodelovanje temeljiti na temeljnih vrednotah EU, 

namreč spoštovanju človekovih pravic, demokraciji in načelu pravne države, ter 
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spodbujati gospodarski in socialni razvoj v državah partnericah, pa tudi odpravljanje 

energetske revščine; poziva vse akterje v zunanji politiki EU, naj se zavzemajo za razvoj 

obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost v vseh stikih s tretjimi državami in 

naj podpirajo mednarodna prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko in Komisijo, naj zagotovita strog nadzor subjektov tretjih držav nad jedrsko 

infrastrukturo v EU in podrobno spremljata standarde jedrske varnosti v sosedstvu EU, pa 

tudi ravnanje z evropskimi jedrskimi odpadki, saj gre za potencialne izzive zunanje 

politike; 

6. je zaskrbljen, ker je Rusija napovedala, da bo Ukrajino nehala oskrbovati s plinom, in 

poziva vse strani v pogajanjih za sporazum, pri katerega sklepanju je posredoval nekdanji 

energetski komisar Oettinger, naj poiščejo sprejemljivo rešitev; 

7. poudarja, da če naj povečamo zanesljivost oskrbe EU, je treba njeno odvisnost od uvoza 

zmanjšati s prehodom v trajnostno, nizkoogljično gospodarstvo, ki bo temeljilo na 

izvajanju zavezujočih in ambicioznih ciljev za spodbujanje energetske učinkovitosti in 

proizvodnje energije iz obnovljivih virov, in z vzpostavitvijo pametne, sodobne in 

povezane infrastrukture; v zvezi s tem poziva k popolnemu izkoriščanju obstoječih 

povezovalnih zmogljivosti in k postavitvi nove infrastrukture med državami članicami, ter 

poudarja, da je instrument za povezovanje Evrope pomemben za zmanjševanje 

razdrobljenosti energetskega trga EU; zato poziva k hitri uskladitvi elektroenergetskih 

sistemov baltskih držav z evropskimi celinskimi omrežji. 
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