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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. meni, da morajo imeti vsi državljani EU dostop do varne in cenovno dostopne oskrbe z 

energijo; glede tega opozarja na aktualni razvoj dogodkov na svetovnih trgih 

utekočinjenega zemeljskega plina, kjer so se zaradi presežkov znižale cene, to pa je 

priložnost, da bi potrošnikom EU zagotovili razmeroma cenejšo oskrbo s plinom in s 

tem nižje stroške energije; poudarja, da je varna, dostopna in trajnostna energija 

osrednja gonilna sila evropskega gospodarstva in bistvenega pomena za industrijsko 

konkurenčnost; poziva EU in njene države članice, naj v okviru energetske strategije 

EU dajo prednost odpravljanju energetske revščine z določitvijo ciljev na nacionalni 

ravni, oskrbo z energijo pa naj izboljšajo z izmenjavo najboljše prakse na ravni EU; 

2. poudarja, da ima trgovina osrednjo vlogo pri energetski varnosti in da so osrednje 

orodje za to močna energetska partnerstva, okrepljena z vključitvijo poglavij o energiji 

v trgovinske sporazume EU; meni, da je bistvenega pomena diverzificirati oskrbo EU in 

držav članic z energijo s trgovinskimi sporazumi EU in tako zmanjšati njihovo 

odvisnost od uvožene energije zaradi premajhnega števila dobaviteljev; poudarja, da bi 

morala EU razmisliti o novih partnerstvih, revidirati obstoječa in ohraniti posebne 

energetske pogovore z drugimi partnerji na območjih, kot so osrednja Azija, severna 

Afrika in obe Ameriki (in drugod); meni, da bi morala EU zavzeti bolj proaktivno vlogo 

v mednarodni diplomaciji na področju energije; poziva k večji usklajenosti trgovinske 

in energetske politike EU; poudarja, da je treba povečati preglednost v mednarodnih 

pogajanjih o utekočinjenem zemeljskem plinu; meni, da bi morala sedanja in prihodnja 

pogajanja s partnerji, kot so ZDA in Avstralija, vsebovati močan energetski del; meni, 

da bi morala EU tesno sodelovati z mednarodnimi partnerji, da bi oblikovali 

konkurenčen in pregleden svetovni trg z utekočinjenim zemeljskim plinom; 

3. poudarja, da bi s povečano diverzifikacijo virov oskrbe povečali zanesljivost oskrbe z 

zemeljskim plinom na ravni držav članic, to pa je mogoče doseči z mednarodno 

trgovino in izboljšanimi čezmejnimi tokovi utekočinjenega zemeljskega plina; poudarja, 

da bi si morale države članice v prvi vrsti prizadevati za diverzifikacijo oskrbe, kadar 

pride do odvisnosti od istih dobavnih točk; 

4. poudarja, da trgovina sicer prispeva k razvoju plinskega trga na globalni ravni, a bi 

morala biti osredotočena na prednostne naloge, kot je gradnja ustrezne infrastrukture, 

vključno s skladiščenjem in zmogljivostmi za utekočinjanje, da se poveča zanesljivost 

oskrbe z energijo in zmanjša tveganje za odvisnost od enega samega ali zgolj majhnega 

števila virov; 

5. meni, da lahko EU, ki se razvija v pomemben trg, prispeva k razvoju pravil za trgovanje 

s plinom, tako da bi se povečala prožnost, svetovni trgi plina pa približali; 

6. meni, da bi se morala strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje 

skladati z delom v zvezi s predlogom Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in 

Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe 

(EU) št. 994/2010, ki je bil objavljen februarja 2016, saj lahko utekočinjeni zemeljski 

plin in skladiščenje omogočita prepotrebne rešitve za morebitno krizo zaradi motene 
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oskrbe s plinom; 

 

7. poudarja, da je svetovni trg utekočinjenega zemeljskega plina pomembna priložnost za 

zmanjšanje energetske odvisnosti, ko so države članice vezane na enega samega 

dobavitelja; želi spomniti na primer Poljske, kjer bodo z novim terminalom za 

utekočinjeni zemeljski plin krepko diverzificirali možnosti oskrbe in si zagotovili 4,9 

milijarde kubičnih metrov na leto, kar ustreza tretjini poljske letne porabe, s tem pa 

bodo odvisnost od uvoza iz Rusije zmanjšali za polovico; 

8. opozarja, da morajo EU in njene države članice za uspešno spoprijemanje z aktualnimi 

izzivi in za uresničevanje energetskih in podnebnih ciljev glede na splošne omejitve na 

teh področjih skupaj ukrepati tudi na mednarodnem prizorišču (na podlagi obstoječih 

pravnih okvirov in mnogostranskih konvencij), in sicer z odpiranjem vprašanj 

energetske varnosti in trajnosti v okviru mednarodnih trgovinskih forumov, med drugim 

tudi s partnerskimi državami, ki so odvisne od uvoza plina; obenem poudarja, da bi 

morala EU podpirati in spodbujati energetsko učinkovitost; 

9. poudarja, da je treba pri načrtovanju, gradnji in uporabi utekočinjenega zemeljskega 

plina ter pri izkoriščanju zalog in virov avtohtonih prebivalcev zagotoviti najvišje 

okoljske standarde, obenem pa spoštovati mednarodne delovne standarde o zdravju in 

varnosti pri delu; poudarja, da je treba ozaveščati o okoljskih, podnebnih in socialnih 

vplivih uvoženega utekočinjenega zemeljskega plina; poudarja, da je treba vključiti 

lokalne skupnosti in se opreti na realistične ocene o porabi in (v primeru gradnje) 

načrtovanju nove infrastrukture; poudarja, da bi lahko s prehodom na utekočinjeni 

zemeljski plin odpravili odvisnost pomorskega prometa od premoga; poziva EU, naj za 

tovrstne evropske projekte zagotovi finančno podporo; 

10. opozarja, da morajo države članice za spodbujanje prehoda na nizkoogljično družbo 

dolgoročno zmanjšati svojo odvisnost od fosilnih goriv, srednjeročno pa se s 

proizvodnje električne energije na premog preusmeriti v proizvodnjo na plin; se zaveda, 

da je slednja zaradi nizkih cen plina v letu 2015 postala bolj konkurenčna v primerjavi s 

proizvodnjo na premog; 

11. meni, da bo prav plin pomagal preiti iz energetskega sistema, ki temelji na fosilnih 

gorivih, na sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih energije, kar mora biti dolgoročni 

cilj prizadevanj za ublažitev posledic podnebnih sprememb; 

12. poudarja, da ima utekočinjeni zemeljski plin potencial, da bi v prometu nadomestil 

konvencionalna goriva, ki bolj onesnažujejo; 

13. poudarja, da naj bi uvoz plina v EU po ocenah do leta 2030 naraščal, četudi bi 

povpraševanje po njem v EU obstalo ali upadlo; poudarja, da med najučinkovitejša 

orodja za zmanjšanje odvisnosti od zunanjih virov energije spadata zmanjšanje 

povpraševanja po energiji in spodbujanje obnovljivih in lokalnih virov energije; 

opozarja, da ima EU na splošno znatne presežne zmogljivosti za uvoz utekočinjenega 

zemeljskega plina, da pa v geografskem smislu niso enakomerno porazdeljene; 

 a) poudarja, da bodo utekočinjeni zemeljski plin in možnosti za shranjevanje 
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plina pomagali odpraviti vsakršno energetsko izolacijo držav članic in regij EU, saj 

bodo podprli bolj oddaljene in/ali slabše povezane države članice in regije ter z 

nastajanjem novih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin, distribucijskih sistemov 

in povezovalnih plinovodov z možnostjo povratnega toka diverzificirali njihove vire in 

dobavne poti; 

 b) poudarja, da domača proizvodnja plina v Evropi upada in da je v letu 2015 

proizvedla 119 milijard kubičnih metrov plina, kar pomeni zmanjšanje za 9 % glede 

na raven iz leta 2014; ob tem poudarja, da je potreben večji uvoz, ter poziva Komisijo, 

naj še naprej išče nove priložnosti za trgovanje; 

14. meni, da je še posebej pomembno, da so v trgovinski politiki dovolj velike možnosti za 

zasebna in javna podjetja držav članic na področju čiste, varne in energetsko učinkovite 

tehnologije, zlasti glede na vse večje svetovno povpraševanje po energiji; poziva, naj se 

v pobudi za okolju prijazno blago močno znižajo tarife za čisto tehnologijo, enako tudi 

v sporazumih EU o prosti trgovini, kjer je treba odpraviti netarifne ovire za trgovino z 

viri energije; 

15. zato poziva, naj se polno izkoristijo zmogljivosti EU za ponovno uplinjanje in naj se 

terminali v zadostni meri vključijo v plinska omrežja po vsej EU; poudarja, da postaja 

skladiščenje plina strateško vse pomembnejše, saj zagotavlja dobro delovanje plinskega 

trga EU in povečuje energetsko varnost; 

16. poudarja, da bi morala EU podpreti naložbe v utekočinjeni zemeljski plin, pri čemer je 

treba nameniti pozornost bolj oddaljenim in/ali slabše povezanim državam članicam in 

regijam, in sicer prek finančnih instrumentov EU, kot sta Evropski sklad za strateške 

naložbe in instrument za povezovanje Evrope, ki bosta v EU privabila svetovni 

naložbeni kapital; 

17. poudarja, da je treba oceniti sedanje in prihodnje potrebe ter vrsto infrastrukture v EU 

za skladiščenje in ponovno uplinjanje; 

18. ima pomisleke zaradi dejstva, da je bil uvoz plina iz Rusije v letu 2015 za 7 % višji kot 

leta 2014, in ker je 41 % plina, uvoženega iz držav zunaj EU, leta 2015 izviralo iz 

Rusije; opozarja, da imata pri zmanjševanju odvisnosti od ruskega plina poleg povečane 

učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije pomembno vlogo tudi utekočinjeni 

zemeljski plin in skladiščenje plina; 

19. poudarja, da je v sporazumu o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP) 

v poglavju „Energija in surovine“ pomemben del o zanesljivi oskrbi EU z energijo; 

pozdravlja prizadevanja Komisije za odpravo omejitev pri izvozu plina iz ZDA v EU; 

20. meni, da 12,2 milijarde kubičnih metrov na leto na trg v letu 2016 iz obrata Sabine Pass 

LNG na vzhodni obali ZDA skupaj z morebitnimi dodatnimi zmogljivostmi različnih 

ameriških projektov v obsegu 74 milijard kubičnih metrov pred letom 2020 pomenijo 

veliko priložnost za Evropo, da okrepi svoje energetske trgovinskih vezi z ZDA; meni, 

da bo sklenjeno delo za poglavje o energiji in surovinah v sporazumu TTIP znatno 

povečalo možnosti za oskrbo EU s plinom; meni, da bo sklenjeno delo za poglavje o 

energiji in surovinah v sporazumu TTIP znatno povečalo možnosti za oskrbo EU s 

plinom; 
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21. meni, da bo dokončan, konkurenčen in dobro delujoč notranji trg plina s strateškimi 

oskrbnimi točkami za sprejemanje uvoženega utekočinjenega zemeljskega plina iz virov 

zunaj EU poglavitnega pomena za zanesljivo oskrbo z energijo in cenovno dostopnost 

za državljane EU; v zvezi s tem želi opomniti na seznam Unije s projekti skupnega 

interesa iz Delegirane uredbe (EU) št. 2016/89, in poziva države članice, naj si 

prizadevajo za čimprejšnje dokončanje 77 plinskih projektov s seznama; 

22. poudarja, da cene za trgovanje z utekočinjenim zemeljskim plinom povsod po svetu 

upadajo da se zmanjšujejo tudi razlike med cenami uvoza po plinovodih in 

utekočinjenega zemeljskega plina; meni, da je pomembno okrepiti dolgoročne pogodbe 

v sektorju utekočinjenega zemeljskega plina, da se omejijo tržne krize, zmanjšajo 

finančna tveganja in pritegnejo naložbe v infrastrukturo; poudarja, da lahko razvoj 

novih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin in diverzifikacija virov oskrbe, zlasti iz 

sredozemske, črnomorske in kaspijske regije, omogoči konkurenco med različnimi viri 

plina in nadomesti uvoz zemeljskega plina na podlagi pogodb z indeksacijo nafte ter 

tako poveča pogajalsko moč EU; 

23. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj si še naprej dejavno 

prizadevata za diplomacijo na področju energije ter se zavzemata za pregleden in dobro 

delujoč svetovni trg plina, ki bo deloval po pravilih; 

24. poudarja, da si je treba vsekakor zagotoviti dostop do utekočinjenega zemeljskega plina 

in skladiščnih zmogljivosti, da bi se lahko infrastruktura prožneje delila in bi jo lažje 

prilagajali morebitnim nihanjem v oskrbi ter tako znatno zmanjšali energetska 

odvisnost; 

25. poudarja, da evropskim podjetjem ne bi smeli onemogočati delovanja na energetskih 

trgih tretjih držav pod enakimi pogoji, kot jih imajo domača podjetja; poudarja, da 

morajo biti podjetja tretjih držav, ki delujejo na evropskih energetskih trgih, skladna z 

evropskim pravom; poudarja, da morajo imeti ti subjekti pregledno strukturo, da bo 

omogočeno sledenje njihovim delničarjem. 
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