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SEZNAM KRATIC 
ADENE portugalska agencija za energijo 

AIR letno poročilo o izvajanju 

AREAM regionalna agencija za energijo in okolje Madeire  

BEMIP načrt medsebojnega povezovanja na baltskem energetskem trgu 

SKP skupna kmetijska politika 

CBC čezmejne države 

CCS zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida 

SPTE soproizvodnja toplote in električne energije  

CO2 ogljikov dioksid 

COP poslovni načrt  

GD Regio Generalni direktorat za regionalno politiko 

EACI Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost 

EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

EBOR Evropska banka za obnovo in razvoj  

EK  Evropska komisija 

ECCC Edinburški center za podnebne spremembe  

EEM Empresa de Electricidade da Madeira  

EERP evropski načrt za oživitev gospodarstva  

EIB Evropska investicijska banka  

ELENA  evropska pomoč, namenjena področju energije na lokalni ravni 

ENNEREG regije, ki utirajo pot Evropi s trajnostno energijo 

ENPI program Kolarctic  

EOWDC vetrna elektrarna na morju in Evropski center za uvajanje vetrne 
energije na morju v Aberdeenu  

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESEP Evropsko partnerstvo za vzhod Škotske 

ESS Evropski socialni sklad  

ETG omrežje za prenos električne energije 

EU Evropska unija 

EU ETS program za trgovanje z emisijami  

EUR evro 

GBP britanski funt 
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BDP bruto domači proizvod 

GWh gigavatna ura 

HIPP Program partnerstva za škotsko višavje in otoke 

IB/MA posredniški organi/organi upravljanja 

IKT informacijske in komunikacijske tehnologije 

IEE Pametna energija za Evropo  

IFI mednarodne finančne institucije 

INTERREG  pobuda Skupnosti za spodbujanje medregionalnega sodelovanja 

ISLES  Irsko-škotske povezave pri energetski študiji 

JASPERS Skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah  

JEREMIE Skupna evropska sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetja 

JESSICA  Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja 

KAI ključno področje ukrepanja  

km2 kvadratni kilometer 

kW kilovat 

LCRI energetski program Raziskovalnega inštituta za nizke emisije 
ogljika 

LEADER Povezava med ukrepi za razvoj gospodarstva na podeželju 

LRF Švedska kmetijska zveza  

LUPS Škotsko nižavje in višavje 

MAC Program nadnacionalnega sodelovanja med Madeiro, Azori in 
Kanarskimi otoki  

MW megavat 

MWh megavatna ura 

NVO  nevladna organizacija 

NREAP nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije 

NSRO nacionalni strateški referenčni okvir 

NUTS klasifikacija statističnih teritorialnih enot 

OP operativni program 

OR najbolj oddaljena regija 

ÖROK Avstrijska konferenca o prostorskem načrtovanju   

PA prednostne osi 

PPEC načrt spodbujanja učinkovite porabe  
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PPERAMM Načrt regionalne energetske politike za Madeiro 

PKM pariteta kupne moči 

PRAI program inovacijskih ukrepov  

PRODESA Operativni program za avtonomno regijo Azori  

R&R raziskave in razvoj 

RRI raziskave, razvoj in inovacije  

OVE obnovljivi viri energije 

REVA Regionalverband 

RSFF sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja  

SEACAMS Trajnostna širitev uporabnih obalnih in morskih sektorjev 

SEGEC Škotski evropski center za zeleno energijo 

MSP mala in srednja podjetja 

SO2 žveplov dioksid 

SOP sektorski operativni program 

SOP-IEC sektorski operativni program – povečanje gospodarske 
konkurenčnosti 

EPD enotni programski dokument 

SRAM Regionalni sekretariat za okolje in morje 

SSA strateško področje iskanja 

STRAT.AT Nationaler Strategischer Rahmenplan Österreichs 

SWOT prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti, nevarnosti (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats)  

TAN tehnični svetovalni sestavek  

TEN-E vseevropsko energetsko omrežje 

TSO organi za tehnično standardizacijo  

TWh teravatna ura 

TYNDP desetletni načrt za razvoj omrežja  

UK Združeno kraljestvo 

USD ameriški dolar 

WAG Valižanska nacionalna skupščina  

WATERS Energija valovanja in plimovanja: podporni sklad za raziskave, 
razvoj in predstavitev 

WEFO Valižanski urad za evropsko financiranje  
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POVZETEK 

Ta študija preučuje možnosti za razvoj infrastrukture za obnovljive vire energije, s 
poudarkom na regionalni/lokalni ravni, z namenom doseči cilje strategije Evropa 2020. 
Upošteva naložbe kohezijske politike na tem področju v podporo ciljem strategije EU 2020, 
pa tudi učinke teh naložb na družbeno-gospodarski razvoj regij. Skozi oceno študij primerov 
iz petih regij v Evropski uniji (EU), ki proizvajajo energijo iz obnovljivih virov, navaja 
argumente za celostno proizvodnjo zelenih energij z vzpostavitvijo elektroenergetskih 
omrežij, skladišč za shranjevanje energije, pametne energetske infrastrukture v 
gospodinjstvih in podjetjih ter obratov za soproizvodnjo toplote in električne energije. 
Posebno pozornost namenja krepitvi nadnacionalne energetske izmenjave in zlasti čezmejnim 
skupnim podjemom med sosednjimi državami ter večji vseevropski energetski infrastrukturi. 
Študija v skladu z regionalno politiko, ki je ključna sestavina strategije EU 2020, preučuje 
različne možnosti za povečanje podpore širjenju obstoječih omrežij in oblikovanju nove 
infrastrukture, da se čim bolj poveča potencial obnovljivih virov energije.  
Poleg tega ocenjuje načine financiranja projektov za razvoj regionalne infrastrukture za 
obnovljive vire energije v sedanjem programskem obdobju financiranja iz strukturnih skladov 
ter količino in kakovost tega financiranja. 

Energetski trgi EU so trenutno pod pritiskom političnih ukrepov, kot so prekinitev pretoka 
zemeljskega plina iz Rusije, nestanovitnost cen fosilnih goriv in hudi vremenski pojavi, ki 
povzročajo škodo na obstoječih strukturah in ovirajo dobavo energije v izjemno vročih ali 
hladnih obdobjih. Zaradi jedrske katastrofe v Fukušimi na Japonskem so evropski narodi tudi 
ponovno preučili svoje programe jedrske energije, Nemčija pa je celo zaustavila sedem svojih 
najstarejših reaktorjev.  
Finančne težave, ki so posledica gospodarske krize od leta 2008 dalje, so prispevale k upadu 
porabe energije in k odporu do vlaganja v čiste energetske tehnologije. Pozitivni učinek 
manjše porabe je bilo nenamerno znižanje emisij CO2, kar pa je krhko stanje, ki bi lahko 
vodilo k ponovnemu prehodu na premogovne in plinske elektrarne. Da se to prepreči, je 
treba predstaviti prednosti naložb v infrastrukturo za obnovljive vire energije pred naložbami 
v fosilna goriva, čeprav so zagonski stroški prvih višji. Zaradi vse večje odvisnosti od 
uvoženih fosilnih goriv in pomanjkanja zadostnih skladišč za shranjevanje energije je EU 
dovzetna za krizo in regionalno konkurenčnost, saj so na najbolj izpostavljenih območjih 
razlike med regijami EU še posebej izrazite.   
Kar zadeva prihodnje energetske trge, so bile ugotovljene tri glavne pomanjkljivosti: 

nezadostne naložbe v nove energetske zmogljivosti, ki imajo za posledico zastarelo 
infrastrukturo in s tem oskrbo, ki ne ustreza energetskim potrebam EU; 

primanjkljaj v oskrbi s fosilnimi gorivi (in zanesljivosti te oskrbe), saj se večina 
svetovnih virov in zalog nahaja zunaj EU, težave pri prevozu ter politične in finančne težave 
pa bi lahko predstavljale oviro za razpoložljivost fosilnih goriv; 

povpraševanje po energiji (in zanesljivost oskrbe s slednjo) v času največje 
obremenitve je problematično v obdobjih izjemnih vremenskih razmer, kar še bolj otežuje 
zagotavljanje energije.  

Osrednji cilji sedanje energetske politike EU so zanesljivost oskrbe, konkurenčnost in 
trajnost. EU se za dosego teh ciljev poslužuje politike deregulacije, da bi spodbudila 
konkurenčnost in s tem nižje cene za porabnika ter združila razdrobljene regionalne trge v 
vseevropsko energetsko oskrbo za zagotovitev zanesljivosti slednje. Dvojna prednost 
prizadevanj za splošno zmanjšanje porabe fosilnih goriv je zmanjšanje emisij CO2 in 
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odvisnosti od zunanjih dobaviteljev fosilnih goriv, kar pripomore k uresničevanju ciljev 
trajnosti in zanesljivosti oskrbe.   
Ta vir energije bodo nadomestili obnovljivi viri, kot so energija vetra, biogoriva in sončna 
energija, ki se lahko izkoriščajo na tleh EU in s pomočjo obratov na morju. 

Poleg tega takoimenovani „cilji 20-20-20“, ki naj bi jih uresničili do leta 2020, vključujejo 20-
odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990, 20-odstotni delež 
obnovljivih virov energije (OVE) glede na vso porabljeno energijo v EU in 20-odstotno 
znižanje porabe energije v primerjavi s primerljivim scenarijem, kjer niso bili sprejeti nobeni 
ukrepi za trajnost. 

Za uvajanje obnovljivih virov energije in ukrepe za energetsko učinkovitost so trenutno 
pristojne posamezne države članice, saj ni splošne vseevropske zakonodaje. Državam 
članicam so sicer dani določeni cilji, vendar pa Evropska komisija predlaga politike na ravni 
EU, ki bi pripomogle k hitrejšemu napredku in zagotovitvi povezanih trgov. Predlagala je 
različne ukrepe za dosego energetsko učinkovite Evrope, od katerih je glavni izboljšanje 
učinkovitosti v sektorju zgradb in prometa, kjer so možnosti prihrankov v veliki meri še 
neizkoriščene, na primer z zahtevami za širšo uporabo okoljsko primerne zasnove izdelkov in 
infrastrukturo za električna vozila.    
Evropska komisija meni, da sedanja energetska infrastruktura ni primerna za povezovanje in 
oskrbo celotne Evrope, ter se zaveda izzivov, ki jih njeno izboljšanje predstavlja za zasebni 
sektor in nacionalne vlade, zato predlaga uvedbo direktiv „od zgoraj navzdol“ na ravni EU za 
zadostno posodobitev in povezavo nacionalnih energetskih omrežij ter za dosego končnega 
cilja enotnega evropskega trga. Ker količina energije, ki se proizvede iz številnih obnovljivih 
virov, niha glede na vremenske vzorce, bi dobro povezana infrastruktura v prihodnosti lahko 
preprečila krize s podpiranjem dobave, ki jo je mogoče enostavno transportirati po celotnem 
evropskem energetskem omrežju.  Do leta 2020 bi se v 80 % gospodinjstev EU lahko uvedli 
dodatni ukrepi, kot so „pametni števci“, ki bi porabnikom pregledno prikazali njihovo porabo 
energije. 
Regionalna politika ima pri tem pomembno vlogo.  Vendar pa kljub temu, da energija iz 
obnovljivih virov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) prejema sorazmerno več 
podpore kot električna energija iz klasičnih virov, skupni delež podpore za infrastrukturo za 
obnovljive vire glede na celotni proračun in prispevek EU znaša le 4 % celotnega prispevka 
EU iz ESRR za obdobje 2007–2013. Dodelitev več sredstev državam v južni in vzhodni Evropi 
teritorialno odraža vlogo kohezijske politike pri naložbah v infrastrukturo, pri čemer najmanjši 
znesek podpore za infrastrukturo za obnovljive vire energije prejemajo srednje- in 
severnoevropske države. Znesek financiranja iz ESRR na tem področju je na splošno precej 
nizek, zlasti kar zadeva podporo naložbam v energetsko omrežje. 
Glavna vira financiranja te neposredne politike za podporo in spodbujanje energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije, sofinancirana s strani EU, sta program 
„Inteligentna energija – Evropa“ (IEE) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EAFRD). Prvi financira posamezne projekte na osnovi razpisa za zbiranje predlogov, drugi pa 
podpira predvsem energijo iz biomase v povezavi s kmetijsko proizvodnjo.  Vendar pa oba 
vira s širšega vidika prispevata le zanemarljive vsote. Dodatna sredstva je možno pridobiti 
prek različnih programov, kot so Skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah 
(JASPERS), Skupna evropska sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetja (JEREMIE) in 
Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja (JESSICA), ter virov, kot 
je Evropska investicijska banka (EIB).  
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ŠTUDIJE PRIMEROV 

Za študije primerov je bilo izbranih devet regij, ki so bile analizirane na podlagi obstoječih in 
prihodnjih ukrepov za infrastrukturo za obnovljive vire energije in njihovih prednosti za 
družbeni, gospodarski in teritorialni razvoj. Vsaka študija primera se osredotoča na naslednje 
teme:  

 združljivost, dopolnjevanje in učinkovitost regionalnih skladov EU, ki podpirajo to 
infrastrukturo;  

 odgovornost različnih akterjev, ki sodelujejo pri vzpostavitvi infrastrukture in 
upravljanju podpore (upravljanje na več ravneh); 

 učinki naložb na gospodarski, družbeni in teritorialni razvoj. 

V Avstriji sta bili izbrani dve lokaciji, ki izvajata številne uspešne ukrepe na področju 
uporabe obnovljivih virov energije. Güssing na Gradiščanskem in Vöckla-Agar v Zgornji 
Avstriji sta dve gospodarsko, geografsko in zgodovinsko različni avstrijski regiji, ki sta tudi pri 
uporabi obnovljivih virov energije različno uspešni. Regija Güssing je primer najboljše prakse, 
ki se je iz revne obrobne regije s slabimi možnostmi razvila v zgled trajnosti, saj vso svojo 
energijo pridobi iz obnovljivih virov. Njena energetska proizvodnja je mešanica lokalne 
biomase ter sončne toplotne in fotovoltaične energije, 27 decentraliziranih elektrarn v 
upravnem območju Güssing pa danes proizvede dovolj presežne energije, da je dobiček 
mogoče vložiti v financiranje obnovljivih virov energije.  
Nasprotno pa se regija Vöckla-Agar nahaja na bogatem industrijskem območju Avstrije v 
neposredni bližini velikih gospodarskih središč. Njena strategija vključuje tehnološki center, ki 
spodbuja inovativne podjetniške dejavnosti na področju trajnosti in razširjanje zamisli za 
energetsko učinkovitost, vendar pa doslej še ni dosegla svojih ciljev učinkovitosti, da bi 
postala zgled ostalim regijam.  Tako kot v regiji Güssing tudi tukaj cilj ni samo doseči 
trajnostni energetski sistem, ampak tudi podpirati lokalno gospodarstvo, zadržati čim več 
dodane vrednosti v regiji, ohraniti obstoječa delovna mesta in ustvariti nova ter zaščititi 
preživetje kmetov. Strategija regije Vöckla-Ager je večsektorsko delovanje in ohranitev 
raznolikosti.  
Madeira in Azori na Portugalskem se kot odmaknjena otočja z drugačno porazdelitvijo 
prebivalstva in drugačnimi gospodarskimi razmerami soočajo s posebnimi izzivi. Ker so precej 
oddaljena od gosto naseljenih središč, imajo omejen dostop do notranjih energetskih trgov, 
zaradi česar morajo plačevati visoke stroške za tranzit fosilnega goriva ali pa sama 
proizvajati energijo. Madeira pridobiva energijo s hidroelektrarnami, vetrnimi elektrarnami, 
sežigom odpadkov in fotovoltaičnimi elektrarnami, katerih razvoj je bil v veliki meri 
sofinanciran s strani ESRR. Elektrarna Socorridos lahko v obdobjih zunaj konic shranjuje 
energijo, s čimer izboljšuje energetsko učinkovitost otokov.  Azori imajo zaradi svoje lege ob 
geološki prelomnici veliko neizkoriščenega potenciala za obnovljive vire energije, zlasti 
geotermalne.  Dve geotermalni elektrarni trenutno zagotavljata 40 % njihove energije, na 
otokih pa so tudi vetrne elektrarne in hidroelektrarne. V obdobju med letoma 2000 in 2007 
so bili Azori ena energetsko najbolj učinkovitih regij v EU. Na obeh otočjih poteka več pobud 
za preučevanje in razširitev uporabe obnovljivih virov energije ter za razvoj novih oblik 
proizvodnje energije (npr. valovanje, plimovanje, vodik).  Ti otoki so dobili več podpore od 
pobud za financiranje EU kot druge zadevne študije primerov, kar je imelo pomembno vlogo 
pri razvoju zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.  
Romunija ima centraliziran pristop k regionalni politiki, zato kot študija primera ni 
izpostavljena nobena regija v državi. Čeprav je država z elektroenergetskimi omrežji dobro 
pokrita, pa njena zastarela infrastruktura (30 % le-te je bilo zgrajene v 60. letih prejšnjega 
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stoletja) povzroča znatne izgube vzdolž energetskih dobavnih verig, k čemur še dodatno 
prispevajo vse večje potrebe rastočega gospodarstva.  Vendar pa so možnosti za razvoj 
obnovljivih virov energije velike, zlasti kar zadeva trdno biomaso ter vodno, geotermalno in 
vetrno energijo. Za slednjo so velike možnosti predvsem na obali Črnega morja in v gorskih 
območjih. EU je za Romunijo določila cilj 24-odstotne proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
do leta 2020, vendar pa je zaznala tudi precejšnje potrebe po naložbah in operativne stroške, 
ki so glavna ovira za uspešno uvajanje povečane proizvodne zmogljivosti. Romunija ima kot 
nova država članica malo izkušenj s skladi EU in trenutno v obnovljive vire energije vlaga 
zelo malo, kar pa se v bližnji prihodnosti lahko spremeni.  
Švedska kot regijo s primeri dobre prakse, pa tudi neizkoriščenih možnosti, izpostavlja 
skrajni sever Švedske. Gre za redko poseljeno območje z ugodnimi naravnimi viri za 
hidroelektrično, vetrno in bioenergijo. Obsežna razpoložljiva zemljišča in odsotnost 
konkurenčnih interesov ustvarjajo odlične pogoje za izkoriščanje energije, regija pa 
hidroelektrično energijo proizvaja že več kot sto let;  hidroelektrarne, ki so razporejene po 
vsej državi, proizvedejo 50 % švedske energije. Na skrajnem severu Švedske bi se 
proizvodnja toplotne energije, bioplina, vetrne energije, rafiniranih goriv in biomase lahko 
znatno povečala, vendar pa se področje srečuje z ovirami, kot sta prenos v nacionalno 
omrežje zaradi oddaljenosti in premalo razvita infrastruktura za sprejem velikih količin 
energije, ki bi jih bilo mogoče proizvesti. Sedanje omrežje ima malo neizkoriščenega 
potenciala, zato bi ga bilo treba močno okrepiti, da bi lahko povečali proizvodnjo.  Poleg tega 
ovirajo krepitev omrežja lokalne oblasti, saj nekatere občine obnovljivih virov energije ne 
priznavajo kot rastočo panogo, ampak celo izvajajo politike za odvračanje od njihove 
uporabe. Ker imajo lokalne oblasti na Švedskem precejšen vpliv, je za napredek na tem 
področju morda treba vzpostaviti kompenzacijske sisteme ali izpostaviti dobre primere, kako 
občina ali regija lahko izkoristi naložbe v infrastrukturo za obnovljive vire energije. 
V Združenem kraljestvu kot študiji primera služita Škotska in Wales, ki imata oba velike 
možnosti na področju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, vendar sta na različni stopnji 
razvoja infrastrukture.  Program irsko-škotskih povezav na področju energetske študije 
(ISLES) obravnava dve lokaciji na morju v Združenem kraljestvu kot glavni kandidatki za 
razvoj visokozmogljivega omrežja za izkoriščanje energije vetra, plimovanja in valovanja na 
morju. To sta severni koncept v škotskih vodah in južni koncept na obali Walesa. Ker ima 
Škotska trenutno v lasti do četrtino evropskih virov vetrne energije in energije plimovanja na 
morju, si je vlada v zvezi z obnovljivimi viri energije zadala ambiciozne cilje, pri čemer upa, 
da bo ta obsežen vir izkoristila za uvrstitev svojega naroda na vodilni položaj na področju 
inovacij, razvoja in uporabe obnovljivih virov energije. Številne elektrarne ležijo na obrobnih 
področjih in prejemajo sredstva strukturnih skladov. Wales v svoji izjavi o energetski politiki 
in nizkoogljični revoluciji („Energy Policy Statement, A Low Carbon Revolution“) predvideva, 
da bo do leta 2025 sedanjo količino proizvedene električne energije podvojil z obnovljivimi 
viri energije, in sicer naj bi 40 % energije predstavljala energija morja, tretjino energija 
vetra, preostanek pa trajnostna energija biomase ali manjši projekti, ki izkoriščajo vetrno, 
sončno in vodno energijo ali domačo biomaso. Vendar pa Wales trenutno še vedno nima 
dovolj zmogljivega kopenskega omrežja, upravljanje na več ravneh pa glede na počasno 
povezovanje vetrnih projektov s kopenskim omrežjem predstavlja veliko oviro za uveljavitev 
obnovljivih virov energije.  
Študija je zastavila „osnovna vprašanja“, ki so bila navedena v opisu nalog, z ugotovitvami 
pa odgovarja na naslednja: 

 Katera regionalna infrastruktura je potrebna za povečanje uporabe 
obnovljivih virov energije? 

Za povečanje uporabe obnovljivih virov energije bo potrebna kombinirana infrastruktura na 
regionalni ravni. Prepoznati je treba posebne prednosti posamezne regije (npr. vetrna 
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energija, biomasa, geotermalna energija itd.) in jih čim bolj izkoristiti. Iz regij iz študij 
primerov je razvidno, da je ta proces že v teku. Za odpravo neravnotežij pri energiji iz 
obnovljivih virih, ki so na razpolago po celi EU, je treba okrepiti omrežne strukture in jih 
povezati, da se ustvari vseevropski energetski trg, ki lahko to energijo dobavi v vse regije.  
Pametna omrežja, kot si jih je zamislila Evropska komisija v svojem načrtu energetske 
politike, bodo v prihodnje še posebej pomembna. 

 Kateri so sedanji glavni ukrepi za spodbujanje infrastrukture za 
obnovljive vire energije v programih ESRR in nacionalnih načrtih za 
obnovljive vire energije in ali se slednji dopolnjujejo oziroma se 
prekrivajo? 

Financiranje iz ESRR pri vlaganju v infrastrukturo za obnovljive vire energije se je v smislu te 
študije izkazalo za minimalno; ta sklad bolj podpira proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in ukrepe za energetsko učinkovitost. Zaradi splošne šibke podpore infrastrukturi za 
obnovljive vire energije si programi ESRR in nacionalni načrti za obnovljive vire energije ne 
nasprotujejo. 

 Zakaj so bile naložbe kohezijske politike v regionalno infrastrukturo za 
obnovljive vire energije doslej počasne? 

Iz ugotovitev je razvidno, da je infrastrukturo za obnovljive vire energije posebej težko 
financirati, ker je malo spodbud za zasebne vlagatelje, upravna ureditev v številnih državah 
članicah pa v energetski politiki vključuje različne ravni in veje upravljanja, kar vodi k 
ogromnim izgubam zaradi trenj med strategijami financiranja in ima za posledico nepotrebno 
visoke transakcijske stroške za upravičenca do sredstev. Izkušnje in znanje na področju 
upravljanja sredstev EU so pomemben predpogoj za zaščito porabe sredstev, težave pri 
dodelitvi sredstev pravim upravičencem pa so razvidne iz romunske študije primera. 

 Kako bi regionalne in nacionalne deležnike lahko spodbudili k večjim 
naložbam v infrastrukturo za obnovljive vire energije? 

Glavne ovire za večjo podporo iz ESRR so zapleteni tržni pogoji in regulativni okviri, ki so 
glavni razlog za poskuse liberalizacije energetskega trga EU; vendar pa ti poskusi doslej niso 
pokazali obsežnih učinkov. Evropska komisija, vlade držav članic in regulatorji bi morali 
okrepiti svoja prizadevanja za odpravo teh ovir, da se pospeši povezovanje evropskega 
elektroenergetskega omrežja in s tem izboljša zanesljivost oskrbe. Tesnejše sodelovanje v 
evropskih organih za tehnično standardizacijo izboljšuje pretočnost tokov električne energije, 
s tem pa solidarnost med državami v težkih obdobjih. Regionalne/lokalne naložbe bi morale 
upoštevati celostne načrte, ki jih določijo različne ravni nacionalne in vseevropske politike, 
kar pomeni, da bodo morali biti nacionalni načrti za obnovljive vire energije tesneje in bolj 
učinkovito povezani z nacionalnimi strategijami za financiranje EU. 

 Kakšne so razlike med državami članicami v zvezi s tem in kakšni so 
razlogi za ugotovljene težave? 

Ugotovljene so bile naslednje razlike: razlikujejo se splošni mehanizmi za upravljanje 
regionalne politike in teritorialnega razvoja, pri čemer so pri federativnih državah opazne 
večje izgube zaradi trenj kot pri centraliziranih. Na porazdelitev tržne moči na energetskih 
trgih vpliva politika, kar pomeni, da na primer gospodarstva, v katerih so ponudniki energije 
pod političnim nadzorom, lahko preprečijo razvoj alternativnih sistemov dobave energije. 
Prednostne naloge nacionalne politike tudi lahko ovirajo naložbe v obnovljive vire energije, če 
ima katero drugo področje prednost pri financiranju.  

 Kakšen je pomen upravljanja na več ravneh, deljenega upravljanja in 
potenciala javno-zasebnih partnerstev za naložbe v obnovljive vire 
energije? 
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Upravljanje na več ravneh je bilo doslej bolj ovira kot podporni dejavnik. Dodatne plasti 
birokracije povzročajo zamude in prepreke pri uporabi obnovljivih virov energije. 

 Kakšen je potencial čezmejnega sodelovanja in makroregionalnih 
strategij pri infrastrukturi za obnovljive vire energije? 

Čezmejni prenos energije je ključnega pomena za zagotovitev zanesljive oskrbe. Evropski 
geografski pogoji ponujajo številne lokacije, kjer bi naravni vir lahko izkoriščala dva naroda, 
pri čemer bi nadnacionalne sinergije lahko pripomogle k večji zmogljivosti za proizvodnjo 
energije. Iz analize je razvidno, da imajo nacionalni interesi še vedno prednost, vendar so 
obsežne naložbe v visokonapetostno omrežje korak v pravo smer. 

 Kako bi se lahko predvideli možni teritorialni, družbeni in gospodarski 
učinki obnovljivih virov energije na razvoj regij? 

Večini naložb je težko neposredno pripisati družbeno-gospodarske učinke, vendar pa je 
možno opaziti pozitivne učinke infrastrukture za obnovljive vire energije na zaposlovanje, 
regionalno dodano vrednost in zmanjšanje emisij CO2, saj zmanjšanje porabe sredstev za 
fosilna goriva omogoča večje javne izdatke za strukture družbeno-gospodarskega razvoja in 
izboljšave v energetski infrastrukturi.   

Za rešitev izziva množičnega industrijskega shranjevanja električne energije so bile 
predlagane različne rešitve za izboljšanje oskrbe z obnovljivimi viri energije, kot so „pametna 
omrežja“, ki bi zahtevale velike naložbe. Preoblikovati (in povišati) bi bilo treba tarife za 
prenos in distribucijo, da bi upravljavce omrežja spodbudili k potrebnim naložbam. 

RANLJIVOST 

Da bi ocenili prihodnje potrebe in osredotočenost podpore, je treba analizirati teritorialne 
potrebe po takšni podpori. Vse regije EU so bile ocenjene z vidika kazalnikov ranljivosti zaradi 
novih energetskih zmogljivosti ter dovzetnosti za primanjkljaj fosilnih goriv.  Evropa je močno 
odvisna od fosilnih goriv in trenutno uvozi 53,1 % porabljene primarne energije. Pri 
ranljivosti za primanjkljaj fosilnih goriv je opazna velika razlika med vzhodno in zahodno 
Evropo. V zahodni Evropi je večina regij, razen na Irskem, pripravljena na primanjkljaj pri 
oskrbi s fosilnimi gorivi, medtem ko je v vzhodni Evropi ranljivost nadpovprečna, najbolj v 
Romuniji in baltskih državah. Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je glavni dejavnik 
ranljivosti; visok BDP v zahodni Evropi pomeni visoko sposobnost prilagajanja, medtem ko 
nizek BDP v vzhodni Evropi in na Irskem pomeni nasprotno. 

ZAKLJUČEK 

Da bi te ugotovitve uporabili za opredelitev regij, ki so primerne za večje naložbe v 
infrastrukturo za obnovljive vire energije, je koristno primerjati karte ranljivosti z načrtom 
Evropske komisije za obnovljive vire energije. Med evropskimi regijami obstajajo razlike v 
primernosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in zlasti v načinih proizvodnje te 
energije, zaradi česar bo pri utiranju poti do uresničitve ciljev energetske politike EU in pri 
zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv treba izravnavati ponudbo in povpraševanje med 
regijami in znotraj njih. Regionalna politika je pomembno sredstvo za uspeh pri tem, saj bo v 
prihodnje potreben bolj regionaliziran pristop podpore infrastrukturi za obnovljive vire 
energije. 
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Za nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije morajo biti izpolnjeni naslednji ključni pogoji: 

povečanje naložb v regionalno prednost pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov 
– npr. v potencial vetrne energije ali solarne energije v južnih regijah ter energijo biomase v 
močno pogozdenih regijah, kjer možnosti še vedno niso izkoriščene; 

razlikovanje med „visokotehnološko“ energijo iz obnovljivih virov (elektriko) in 
„nizkotehnološko“ energijo iz obnovljivih virov (toploto) za bolj učinkovito in uspešno 
uporabo teh oblik energije. Treba bo bolje razlikovati, katera ponudba energije pokriva 
določeno povpraševanje po energiji; 
vzpostavitev rešitev pametnega omrežja v kombinaciji z rešitvami visokonapetostnega 
vseevropskega omrežja TEN, kar bo zagotovilo boljšo distribucijo relativno dragocene 
energije pri električni energiji. Odpraviti bo treba ovire v zvezi s tržno strukturo, da se 
vzpostavi neovirana in učinkovita trgovina na tej ravni; 
osredotočenost podpore EU/nacionalne podpore na najbolj ranljive regije, kar zadeva 
primanjkljaj oskrbe z energijo in odvisnost od fosilnih goriv, da se te ranljivosti dolgoročno 
odpravijo. 

 

 

 

 


