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Energetika ter strukturna in kohezijska politika 
 

1. UVOD 
 
Cilj tega obvestila je preučiti posledice, izzive in predloge, ki zadevajo strukturno in kohezijsko 
politiko v okviru sedanje energetske politike. 
 
Evropa se na področju energetike sooča z nekaterimi temeljnimi izzivi: med drugim z večjo 
nestabilnostjo cen, večjo odvisnostjo od uvoza, potrebo po večji raznovrstnosti virov energije, 
držav uvoza energije in prometnih poti, pomembnostjo večjega vključevanja energetskih trgov, 
potrebo po naložbah in podnebnimi spremembami. 
 
Glede na te izzive je Evropska unija določila, da bo energija njena glavna prednostna naloga, in 
tako potrdila potrebo po novi energetski politiki. 
 
Ta nova energetska politika mora biti v danih okoliščinah združljiva z ukrepi, ki so jih razvile 
različne politike Unije, zlasti kmetijska, prometna, ribiška in regionalna politika, in jih mora 
dopolnjevati Prav tako je treba ob upoštevanju pomembnosti „sprejemanja boljše zakonodaje“ 
izkoristiti različne sinergije, da se lahko razvije učinkovita in ustrezna politika, ki se sooča s 
sedanjimi in prihodnjimi izzivi. 
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2. STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA 
 
2.1. Kmetijska politika 
 
2.1.1. Sedanje razmere: Odnos med tem sektorjem in energijo 
 
Zaradi večje cene nafte se je ponovno pokazala večja odvisnost sektorjev, kot je kmetijstvo, od 
uvožene energije. Za obvladovanje teh izzivov je treba razlikovati vire energije in povečati 
zaupanje v obnovljive vire energije. Danes predstavlja biomasa več kot polovico obnovljive 
energije v Uniji. 
 
Biomasa ima več prednosti v primerjavi z drugimi konvencionalnimi in obnovljivimi viri 
energije, zlasti sorazmerno nizke stroške, kratkoročno manjšo odvisnost od podnebnih 
sprememb, razvoj regionalnih gospodarskih struktur in ustvarjanje nadomestnih virov prihodkov 
za kmetovalce. Akcijski načrt za biomaso uvaja ukrepe za predelavo lesenih odpadkov, 
ostankov in kmetijskih pridelkov, predvideva spodbude za njegovo uporabo, ki upošteva 
razmere na trgu, ter odpravlja ovire za njegov razvoj. Razen tega uvaja ukrepe za razvijanje 
biomase na področjih ogrevanja, električne elektriko in prometa, ki jih dopolnjujejo horizontalni 
ukrepi, ki obravnavajo oskrbo, financiranje in raziskave na področju biomase. 
 
Uporaba pridelkov za namene, ki ne služijo prehranjevanju
1, lahko odpre nove pomembne trge za evropske kmetovalce. Razvoj tega sektorja lahko 
zagotovi socialne, gospodarske in okoljske koristi. Na primer: 

 uporaba obnovljivih primarnih surovin biološkega izvora za pridobivanje energije in 
goriva lahko prispeva k zmanjšanju toplogrednega plina;  

 uvedba novih pridelkov za industrijske namene lahko ustvari naravna okolja in tako 
spodbuja biološko raznovrstnost; 

 dosežene koristi lahko imajo bistveni vpliv na zaposlovanje in razvoj na podeželskih 
območjih.  

 
Večje cene nafte spodbujajo razvoj pridobivanja goriva, energije in snovi iz pridelkov. 
Kmetijstvo se lahko zato primerno odzove na energetske izzive prihodnosti. Vendar še vedno 
obstajajo negativni dejavniki, med katerimi so stroški gojenja pridelkov za primarne surovine, 
potrošnikovo slabo poznavanje nekaterih proizvodov in tehnologij, ki izhajajo iz gojenja in 
predelave pridelkov, pomanjkanje vzpostavljenih poti distribucije, slaba izmenjava informacij 
med zainteresiranimi stranmi in potreba, da različni potrošniki oblikujejo trden in konkurenčen 
trg za kmetijske proizvode, ki niso namenjeni za prehranjevanje. Ker ni usklajenega in 
celovitega trga bioenergije, se ovira razvoj gojenja pridelkov, namenjenih za pridobivanje 
energije in goriva.  
 
Pridelki, ki niso namenjeni prehranjevanju, se morajo, količinsko in v cenovnem smislu, 
izkoriščati predvsem za pridobivanje goriva in energija. Skupna količina energije, pridobljene iz 
biomase, je približno enaka 56 milijonom ton nafte na leto, Evropska unija pa je leta 2004 
proizvedla več kot dva milijona ton biogoriva. Za dosego določenih ciljev za 2010 v zvezi z 
obnovljivo energijo in gorivom za prevoz bi bilo treba znatno povečati površino za pridelke, 
namenjene za proizvodnjo goriva in energije.  

                                                 
1  Študija zunanjih sodelavcev EP: Spodbujanje pridelkov za namene, ki niso namenjeni za prehranjevanje. / 

IP/B/AGRI/2005-02, julij 2005. 
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Unija je zdaj zelo dejavna v sektorju energije, zato je tehnologija dobro razvita, večji pa sta tudi 
produktivnost in kakovost pridelkov. Sektorja biomase in goriva ponujata možnost znatne 
dodane vrednosti za končni kmetijski člen v oskrbovalni verigi v smislu primarne predelave na 
kmetijskih gospodarstvih in možne končne uporabe. Glavna ovira za povečanje proizvodnje in 
uporabe pridelkov, so bili do danes stroški primarnih surovin, ki so večji kot stroški surovin, 
pridobljenih iz drugih, bolj gospodarnih virov (na primer odpadki za proizvajanje toplote), ali 
stroški cenejšega uvoza (na primer palmovo olje za proizvodnjo biogoriva). 
 
Politika držav članic Unije in njihova zakonodaja vplivata na trge pridelkov, ki niso namenjeni 
prehranjevanju in so pridelani v Uniji. Reforma skupne kmetijske politike je ena od 
najpomembnejših zadnjih sprememb, ki neposredno zadeva pridelovalce. Vendar vpliva na trge 
pridelkov, ki niso namenjeni za prehranjevanje, več drugih politik. Nekatere politike nameravajo 
razviti zlasti uporabe pridelkov, ki niso namenjeni prehranjevanju, na primer biogoriva; kljub 
temu je glavni cilj nekaterih od njih spodbujanje okoljskih koristi ali ureditev trgov.  
 
Reformirana skupna kmetijska politika2, vključno z razporejanjem3 pomoči, prahami4, podporo 
pridelkom, iz katerih se pridobiva energija ali gorivo, in uporabo škroba, ki ni namenjen za 
prehranjevanje, so ustvarili temeljne pogoje za razvoj pridelkov, ki niso namenjeni za 
prehranjevanje. Kljub temu bodo kmetovalci to možnost izbrali le, če so trgi, na katerih 
prodajajo svoje proizvode, donosni in zanesljivi.  
 
Politika Unije dokazuje, da se Unija zaveda potenciala, ki ga ima energija biomase in biogoriva 
za doseganje okoljskih ciljev, zagotovitve oskrbe z energijo in možnih novih trgov za kmete. V 
zadnjih letih je bilo uvedenih več instrumentov, ki so prispevali k razširitvi teh sektorjev. Kot je 
priznala Komisija, rast kljub temu ni dosegla pričakovane ravni, zato so potrebni novi ukrepi za 
doseganje ciljev na področjih energije in goriva. Kar zadeva surovine iz pridelkov, ki niso 
namenjeni za prehranjevanje, obstaja le malo kazalnikov o dejanskem prizadevanju za razvoj 
tega sektorja na evropski ravni. Še pomembnejša je priprava obširnejše zakonodajo, zlasti v 
zvezi s prihodki, na način, ki bo Uniji omogočil sprostitev največjega dobička od pridelkov, ki 
niso namenjeni za prehranjevanje. 
 
2.1.2. Priporočila 
 

→ Kar zadeva največjo površino, upravičeno do dodatne pomoči v okviru energetskih 
pridelkov, se mora sedanja zgornja meja Unije, določena na 1,5 milijona hektarjev, 
povečati. Predvideva se, da bo za leto 2011 in za doseganje ciljev Unije potrebnih skupno 
več kot 13 milijonov hektarjev energetskih pridelkov za proizvodnjo goriv in energije, 
zaradi česar bo sedanja zgornja meja skoraj nepomembna.  

                                                 
2  Neprekinjen postopek reforme skupne kmetijske politike, ki se je začel leta 1992, je omogočil padec cen in večjo 

konkurenčnost kmetijske proizvodnje EU na najrazličnejših trgih: prehrambeni proizvodi, živalska krma in uporaba 
pridelkov, ki niso namenjeni za prehranjevanje, zlasti za biogoriva. To je zlasti pomembno za žita, ki so zdaj ena od 
glavnih primarnih surovin proizvodnje Skupnosti bioetanola.  

3  Razporejanje dodatnih prihodkov, povezanih s proizvodnjo iz leta 2003, bo prispevalo k izboljšanju oskrbe z 
energetskimi pridelki. Gre zlasti za pridelke, ki so lahko bili izbrani samo zaradi neposrednih pomoči v skladu z 
veljavnim sistemom za pridelke, ki niso namenjeni za prehranjevanje, na prahah, ki se lahko od zdaj razširijo na 
vse pridelovalne površine, brez izgube dodatnih prihodkov. 

4  Obveznost prah, ki jo določa reforma iz 1992, da se uravnovesi trg žitaric, je bila vključena v nov enotni plačilni 
sistem. Pridelovanje pridelkov, ki niso namenjeni za prehranjevanje (vključno z energetskimi pridelki) je dovoljeno, 
če pogodba ali kmet zagotovi uporabo biomase.  
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→ Cilji kjotskega protokola in direktive o biogorivih bi morali postati obvezni in temeljiti 
na zanesljivih mehanizmih nadzora.  

→ Obvezen pogoj za pridobivanje obnovljive toplote bo pospešil učinkovito uporabo 
biomase kot vira obnovljive energije in razvoj novih lokalnih trgov za kmetijske 
proizvode.  

→ Na ravni Skupnosti bi bilo treba vzpostaviti sistem nadzora za zagotovitev, da 
proizvodnja goriv, energije in surovine biološkega izvora v Uniji ne ogroža biološko 
raznovrstnost. Dodatna študija bo morda nujna, ker je zapleteno medsebojno delovanje 
kmetijskih sistemov in biološke raznovrstnosti le delno razumljivo.  

→ Financirati bi bilo treba študijo o razvoju pridelkov oljnatih semen, ogljikovih hidratov in 
biomase, ki zahtevajo manj dušikovih gnojil, in tudi praks upravljanja, ki zmanjšujejo 
vložena sredstva, ne da bi škodili donosu. Koristi, ki bi jih imeli zaradi tega, bi 
maksimirale možno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar bi dosegli s sprejetjem 
obnovljivih virov energije, zmanjšanjem možnosti evtrofikacije proizvodov biološkega 
izvora in omejitvijo razširjanja pridelovalne površine, ki je potrebna za odzivanje na 
povpraševanje po gorivu, energiji in surovinam.  

→ Evropska zakonodaja o okolju in drugih zadevah ima na različnih področjih nenamerne 
posledice, ki ovirajo sektor pri uvajanju obnovljivih primarnih surovin. Zakonodajo je 
treba pregledati, da se te posledice odpravijo.  

→ Na evropski ravni je treba razviti pregleden informacijski sistem, ki je na voljo javnosti, 
ter tudi širše sprejeto orodje, ki omogoča odkriti prednosti življenjskega ciklusa 
obnovljivih primarnih surovin. To bi lahko bila podlaga za razvoj standardov, ki bi 
natančno določili najnižje ravni obnovljivih primarnih surovin. To bi podpiralo javno 
pridobivanje energije, ki bi bila okolju prijazna, in druge strategije spodbujanja ter 
omogočilo ponotranjiti okoljske stroške.  

→ Uskladiti je treba standarde za proizvode in podporo obnovljivim virom energije v 
celotni Uniji. Tako bo vzpostavljen notranji trg za kmetijske proizvode, ki bo omogočal 
proizvodnjo energije in goriva. Podpora bi morala temeljiti na koristih od okolju 
prijaznega pridobivanja energije in biti povezana s trženjem CO2.  

→ Strategije javnih razpisov bi morale podpreti uvedbo materialov iz obnovljivih primarnih 
surovin biološkega izvora. Te strategije bi se morale izvajati hkrati z javnim 
izobraževalnim programom, ki bi si prizadeval za povečanje znanja o možnih uporabah 
obnovljivih virov energije ter njihovih pomembnih okoljskih in zdravstvenih prednostih.  

→ Podporo širjenju in prenosu evropske tehnologije za raziskave in razvoj biomaterialov, 
bioenergije in biogoriva je treba obdržati in povečati; prav tako je treba oblikovati 
kampanjo osveščanja javnosti.  

→ Integracija nacionalnih dejavnosti za raziskave in razvoj na področju biomaterialov je 
nujna na evropski ravni in se lahko razvije prek pobude ERA-NET. Pomemben študijski 
program na ravni Skupnosti je usmerjen na tehnologijo pretvorbe biomase, zlasti 
lignocelulozne biomase v energijo, goriva in kemične snovi. 

PE 369.036 3



Energetika ter strukturna in kohezijska politika 
 

Tematski oddelek je izvedel študijo zunanjih sodelavcev o „spodbujanju pridelkov, ki niso 
namenjeni za prehranjevanje“, 23. novembra 2004 pa je bilo odobreno poročilo Parlamenta 
o pobudi Parisha5. 

 

Tabele: Proizvodnja tekočih biogoriv v Evropski uniji 
 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
Vir: EurObservER 2005. 
 
 
 
 

Bioetanol 
 

Svetovna proizvodnja etanola (gorivo in druga uporaba) 
 

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
 

                                                 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932
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Pomoč za energetske proizvode (2004: subvencionirana površina, 2005: zahtevana 
površina) 

 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2. Ribiška politika 

 
2.2.1. Sedanji položaj: Odnos med tem sektorjem in energijo 
 
Če bo reforma skupne ribiške politike iz leta 2003 pospešila modernizacijo sektorja in ga 
usmerila v trajnostni razvoj, bo zadnje povečanje obratovalnih stroškov zaradi višjih cen goriv, 
povzročalo težave. Gospodarski položaj številnih ribiških podjetij se je poslabšal zlasti zaradi 
zmanjšanja njihovih prihodkov. Te gospodarske težave na vseh ravneh in delih škodijo ribiškim 
flotam. Zlasti to velja za globokomorska plovila z vlečno mrežo, katerih poraba dizelskega 
goriva na kilogram ujetih rib je največja.  
 
Čeprav te gospodarske težave v različnih pogledih škodijo vsem delom ribiške flote, še zlasti 
prizadenejo plovila, ki uporabljajo globinske vlečne mreže za lovljenje pridnenih vrst, to so 
globokomorska plovila, ki zajemajo največji del ribiške flote.  

Od januarja 2003 do decembra 2005 so se cene oskrbovanja z gorivom v pomorstvu znatno 
zvišale6. Cene goriva, ki se uporablja za ribolov na velike razdalje (380 CST), so leta 2004 
ostale sorazmerno stabilne; vendar so se nato v letu 2005 skoraj podvojile. Cene goriva v 
priobalnem ribištvu (dizelsko olje za ribiške čolne) so se stalno zviševale do septembra 2005, 
nato se je njihova rast upočasnila. To je znatno vplivalo na donosnost ribolovnih podjetij, čeprav 
je vpliv na stroške odvisen od vrste orodja (vlečno in nevlečno) ter ciljnih vrst. 
 
V letih 2003 in 2005 so se stroški za gorivo povečali s približno 18 % na 36 % vrednosti 
iztovorov za plovila z vlečno mrežo in s približno 9 % na 18 % za flote, ki delujejo z mirujočim 
ogrodjem. To pomeni, da je neto dobiček iz poslovanja negativen. Posledice zaradi povečanja 
stroškov so močno občutili tudi člani posadk, saj so njihovi prejemki odvisni od prihodka od 
ulova (po odbitku vseh operativnih stroškov, vključno s stroški za gorivo); prihodek se je za 
člane posadke v nekaterih primerih zmanjšal tudi do 25 %. Obstaja tudi nevarnost, da se bo 
zaradi izgube donosnosti poslabšala varnost na krovu.  
 
To pomeni, da je za večino plovil za lov s pridneno vlečno mrežo – največji del ribiške flote – 
neto dobiček iz poslovanja negativen7. Glede na ocene je lahko ogroženih približno 18 000 
delovnih mest, od tega 9 % v tem sektorju. 
 
Sporočilo Evropske komisije o izboljšanju gospodarskega položaja v sektorju8 vključuje seznam 
predlogov, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati gospodarski položaj v ribiškem sektorju, ter 
analizira različne splošne ukrepe, ki bi se lahko uporabili za premostitev tega položaja. 
Večinoma gre za pomoč za reševanje in prestrukturiranje ter dolgoročne ukrepe, ki so potrebni 
za ponoven prevzem ter vzdrževanje donosnosti evropske ribiške industrije. 
 
Med predvidenimi ukrepi so: 

 prva zamenjava ribolovnega orodja, katere posledica je način ribolova, pri katerem je 
poraba goriva manjša; 

                                                 
6 Prim. grafikon 4.  
7 Ti podatki temeljijo na številkah bilanc iz leta 2003, navedenih v letnem poročilu „Gospodarska učinkovitost 

izbranih evropskih ribiških flot – letno poročilo 2004“ (glej opombo na dnu predhodne strani in tabelo 3). 
8 KOM(2006) 103 konč. 
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 nakup opreme za izboljšanje učinkovitosti porabe goriva, npr. ekonometri, 

 zamenjava motorja pod naslednjimi pogoji: 

 · pri plovilih, katerih skupna dolžina je manjša od 12 m in ki ne uporabljajo vlečnega 
orodja, če ima nov motor enako ali manjšo moč kot star motor, 

 · pri vseh drugih plovilih, katerih skupna dolžina je do 24 m, če ima nov motor vsaj 
za 20 % manjšo moč kot star motor, ali 

 · pri plovilih z vlečnimi mrežami, katerih skupna dolžina je večja od 24 m, če ima 
nov motor vsaj za 20 % manjšo moč kot star in če plovilo zamenja način ribolova s 
takšnim, pri katerem je poraba goriva manjša. 

Ostali dolgoročni ukrepi in pobude. To so zlasti: 

• izboljšanje upravljanja ribolova, da se doseže največja uravnoteženost (ravni malih in 
srednje velikih podjetij), v skladu z mednarodnimi obveznostmi, prevzetimi na 
svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu; 

• krepitev nadzora za izboljšanje spoštovanja standardov upravljanja ribolova ter krepitev 
boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;  

• izboljšanje mehanizmov organizacije in delovanja trga za povečanje prihodkov na 
iztovarjanje ulova (npr: kodeks ravnanja za trgovino z ribami, program ekološkega 
označevanja);  

• spodbujanje raziskovanja načinov ribolova, pri katerem se porabi najmanj goriva in je 
čim bolj prijazen do okolja (npr: izdelava novih vrst biogoriva, izboljšanje zasnove 
ribiških mrež). 

 
Odbor za ribištvo Evropskega parlamenta je 3. maja 2006 organiziral predstavitev teme Vplivi 
povišanja cen goriva na konkurenčnost evropske flote. 
Ob tej priložnosti je bila predstavljena začasna različica zunanje raziskave, ki jo je na to temo 
naročil Odbor za ribištvo (Vpliv povišanja cen goriv na ribiški sektor, ki jo je izvedel 
raziskovalni inštitut LEI iz Nizozemske), sodelovalo pa je tudi več izvedencev in predstavnikov 
sektorja iz različnih držav članic.  
Poudarili so uničujoče posledice povišanja cen goriva za sektor, ki je bilo med letoma 2004 in 
2006 večje od 100 % in danes zajema do 40 % stroškov uporabe.  
 
2.2.2. Priporočila 
 
Priporočila sektorja: 
 

→ spodbujanje raziskovanja, zlasti glede varčevanja z gorivom (npr. uporaba 2 vrst 
motorjev, odvisno od predvidenih manevrov), uporaba alternativnih virov energije 
(naravni plin, vetrna, sončna in vodna energija).  

→ Glede na večino mnenj sporočilo Odbora pri predlaganih ukrepih ni dovolj konkretno, da 
bi se uspešno upiral dejanski krizi, ob upoštevanju, da so bili ti ukrepi ocenjeni kot 
nezadostni, prepozni ter neustrezni glede na resnost položaja.  
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→ Ponovni pregled najvišje stopnje zanemarljive pomoči 3 000 eurov na podjetje v 
ribiškem sektorju in dvig na 100 000 eurov v 3 mesecih, kot je praksa v večini 
gospodarskih sektorjev. 

→ Vzpostavljanje novih začasnih in posebnih instrumentov, kot je garancijski sklad za 
najvišjo ceno dizelskega olja ter posebni sklad za razgradnjo ribiških plovil; pomoči za 
raziskovanje manjše porabe goriva ali uporabo alternativnih obnovljivih virov energije. 

→ Dodelitev davčnih ugodnosti za nekatere dele ribiške flote in vzpostavitev posebnega 
registra za to floto. 

→ Ustanovitev „Agencije za razvoj sektorja“, katere dejavnosti se bodo osredotočale na 
podporo podjetjem pri dostopanju do kapitala in pomoč podjetjem v težavah. 

→ Ob upoštevanju pomoči pri zaščiti se kratek rok za povrnitev sredstev (6 mesecev) 
podaljša na daljši rok (18 mesecev). 

→ Obravnava krize, ki jo povzročajo cene goriv kot „nepredvidljiv dogodek“, v smislu 16. 
člena uredbe FUIR (2791/1999) in podaljšanje trajanja začasnega odloga plačevanja 
nadomestil.  

 
Ostala priporočila so bila oblikovana na konferenci o novih tehnologijah, ki jo je 11. in 12. maja 
v okviru trajnostnega zviševanja cen goriva v ribiškem sektorju organizirala Evropska komisija; 
te tehnologije bi ribiškim ladjam omogočile varčevanje z gorivom. 
 

→ Energetska učinkovitost na morju mora biti prednostna naloga programov 
prestrukturiranja ribiških podjetij v težavah.  

→ Namestitev ekonometrov v ladje, zmanjšanje velikosti visečih mrež, namestitev širših 
zabodnih mrež v zgornjem delu mreže ter kolesca, da se zmanjša upor po morskem dnu, 
in dvojne mreže (manjša očesa), ki pripomorejo k varčevanju z gorivom. 

→ Spodbujanje uporabe mrež s plavajočimi tablicami po morskem dnu, namesto uporabe 
„blazinic“ za zmanjšanje upora, izboljšanje hidrodinamičnih lastnosti opreme za dvig 
mrež.  

→ Spodbujanje uporabe novih ribiških mrež, ki so bile odobrene pred kratkim, zahvaljujoč 
računalniški predstavitvi delovanja visečih mrež (program „DynamiT“): mreža z očesi 
„dyneema“ (namesto s tradicionalnimi večjimi očesi iz polietilena), viseča mreža za 
ribolov glavonožcev (ki omogoča zmanjšanje upora za 30 %), dvojne mreže ali nov 
model pridnene mreže (za ribolov osliča, 130 metrov od dna, z zmanjšanim uporom za 
5 %).  

→ Uvajanje novih praks, kot je sprememba pristanišča iztovarjanja (da se skrajša pot in 
oceni ulov), zamenjava motorjev (zmanjšanje porabe energije za 15 %), hibridni motorji 
(na elektriko in dizelsko gorivo) ter tekoči vodik, sprememba nekaterih načinov ribolova 
(dvojne mreže, ribolov kozic namesto osličev), zmanjšanje dolžine visečih mrež (za 
ribolov kozic na Škotskem). 

→ Podpora plavajočim laboratorijem, ki omogočajo ugotavljanje energetske bilance ladij.  
 
Osnutek poročila Guerreira EP o tem sporočilu Komisije je predvideno za sejo 20. in 21. junija 
2006.  
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Tabele 
 

Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14              4.100         T D 2,00          0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55              63.600       PO P 41,30        9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58              49.400       T B 66,60        14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140            41.700       T DP 68,80        12,60       18,3%
LV Gillnetters 60              9.500         P D 5,60          1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93              18.200       T DP 12,60        2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133            43.200       PO D 60,20        9,50         15,8%
ES 300 fleet 196            99.000       PO D 201,40      29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296            44.900       T BD 69,70        10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17              99.000       T P 143,30      20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173            37.900       T BD 56,70        7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237            47.400       T B 70,60        9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188            15.600       P P 6,00          0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289            49.600       T B 55,10        5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49              7.800         P D 3,80          0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174            16.000       P P 14,00        1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380            37.300       P D 49,10        2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Gibanje cen goriv 2003–2005 (Evropska komisija/ribištvo) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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Ocena povišanja cen goriv glede na dohodke članov posadke („ribiči so plačani glede na 
udeležbo pri ulovu“) 

 
2004 2005 Difference  

% %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 

 

15 

15 

 

15 

30 

 

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
 
Sklepi: 

(1) Cena dizelskega olja za plovila se je med letoma 2003 in 2005 podvojila, z 0,3 EUR na 0.6 
EUR/liter. 

(2) Ostali dejavniki prihodka in stroškov so med letoma 2003 in 2005 v % ostali nespremenjeni.  

(3) Vir: Evropska komisija/ribištvo 

(4) Prometna politika 
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2.3. Prometna politika 

 
2.3.1. Sedanji položaj: Odnos med tem sektorjem in energijo 
 
S podnebnega in energetskega stališča je prometni sektor eno od področij z največ težavami. 
Evropska agencija za okolje (AEE) je v svojem zadnjem poročilu9 navedla naslednja dejstva in 
številke:  
 

 Promet zajema 31 % končne porabe energije v 25 članicah Unije (brez upoštevanja 
mednarodnega morskega prometa).  

 Promet povzroča 21 % vseh emisij toplogrednih plinov v Uniji (brez upoštevanja 
mednarodnega letalskega in morskega prometa)10. Kljub različnim ukrepom, ki jih je 
sprejela Unija, se je odstotek še povečal.  

 Emisije toplogrednih plinov so se od leta 1990 povečale za 23 %11. Glavna težava je v 
močnem povečanju povpraševanja po prevozu, ki pa ni usklajena z energetsko 
učinkovitostjo vozil.  

 Pričakujemo lahko, da bo povečanje cestnega prometa v naslednjem desetletju 
prispevalo k povečanju energetske porabe za 10 %.  

 Promet zajema 98 % porabe energije12.  
 Letalstvo raste hitreje kot katera koli druga oblika prevoza, emisije CO2 pa so med 

letoma 1999 in 2003 dosegle mejo 62 % v 15 članicah EU. Zato letalstvo (vključno z 
mednarodnim letalstvom) danes povzroči 13,6 % emisij CO2 celotnega prometnega 
sektorja (ob upoštevanju mednarodnega letalstva, vendar brez morskega prometa). 
Skupne posledice so ocenjene dvakrat do štirikrat višje od neposrednih posledic emisij 
CO2.  

 Zdaj morski promet povzroči 13 % vseh emisij toplogrednih plinov v svetovnem 
prometnem sektorju. Napovedi med letoma 2001 in 2020 predvidevajo povečanje s 35 
na 45 % absolutne ravni, na podlagi pričakovane rasti svetovne trgovine.  

 Odbor pričakuje, da se bodo energetske zahteve v prometnem sektorju pred letom 2030 
povečale za 30 %, v letalskem prometu pa bi se lahko povečale za 5 % na leto.  

 59 % olja, ki se porabi v 25 državah članicah, je uporabljenega v prometnem sektorju.  

                                                 
9  Promet in okolje: soočenje z dilemo. Poročilo AEE št. 3/2006 
10  Velika razlika med toplogrednimi plini in porabo energije velja delno zaradi neupoštevanja mednarodnega 

letalskega prometa ter delno zaradi uporabe goriv, ki zmanjšujejo porabo CO2 (ogljika) pri proizvodnji 
elektrike.  

11  Brez upoštevanja mednarodnega letalskega in morskega prometa.  
12  Danes bencin in dizelsko gorivo zajemata 98 %, biogoriva pa manj kot 1 % skupne porabe goriv v cestnem 

prometu. Preostali odstotek zajema plin.  
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2.3.2. Priporočila 
 
Brez sprememb in znatnega prizadevanja v prometnem sektorju ne bo mogoče rešiti evropske 
energetske težave, zato Evropska unija ne bo mogla izpolniti obveznosti kjotskega protokola.  
 
Preden se Unija začne ukvarjati z varnostjo energije in ekološkimi težavami v prometnem 
sektorju, mora vzpostaviti celovit okvir, ki se bo na eni strani osredotočal na spodbujanje novih 
tehnologij (na primer: napredne tehnologije motorjev in biogoriv) in na drugi strani na 
zmanjšanje cestnega prometa v korist bolj ekoloških oblik prevoza.  
 
2.3.2.1. Nove tehnologije motorjev in vozil 
 
Cestni promet je za našo mobilnost odločilen. Evropska unija mora zato razviti jasno vizijo 
načina obravnave mobilnosti, neodvisno od običajnih dolgoročnih energetskih virov, tehničnih 
zmožnosti, ki predvidevajo novo generacijo sistemov vbrizga, zamika do začetka proizvodnje 
ter organizacije prehodnih obdobij.  
 
Izboljšanje porabe goriv v cestnem prometu 
 
Učinkovitost porabe goriv za osebna vozila se je izboljšala, prizadevanje pa se še nadaljuje. 
Proizvajalci vozil so se obvezali, da bodo emisije CO2 v novih osebnih vozilih, prodanih v EU, 
omejili na 140 g/km. Ta cilj je treba uresničiti do leta 2008 (za evropske proizvajalce vozil 
ACEA) in 2009 (za japonske in korejske proizvajalce JAMA in KAMA).  
 
Čeprav so se povprečne emisije CO2 med letoma 1995 in 2003 v novih vozilih, prodanih v EU, 
zmanjšale za 12,3 % (dizelsko gorivo) in 9,5 % (bencin), so zadnje ocene pokazale, da 
proizvajalcem vozil ni uspelo izpolniti vseh obveznosti. Dejanska povprečna vrednost CO2/km 
je 20 g nad določenim ciljem, 140 g/km. Vzrok za to pomanjkanje napredovanja so težki motorji 
in energija, ki jo porabijo dodatne naprave (npr. klimatska naprava), zlasti v novih vozilih. 
Učinkovitost porabe goriva te opreme še ni bila preskušana. Med drugim se je v zadnjih letih 
povečala prodaja terenskih vozil v škodo energetsko učinkovitih vozil. 
 
Zato je uskladitev obveznosti proizvajalcev vozil glede na skupne cilje zmanjševanja emisij 
CO2 na povprečno 120 g/km do leta 2010 nujna. Razen tega bi podobna obveznost, povezana z 
zmanjševanjem emisij CO2 za tovorna vozila, znatno pripomogla k izboljšanju spoštovanja 
okolja v cestnem prometu.  
 
Energetska dinamičnost v prometnem sektorju: 
 
Marca 2006 je Odbor za promet (TRAN) Evropskega parlamenta sprejel mnenje Odbora za 
industrijo (ITRE) o zeleni knjigi o energetski učinkovitosti13. Odbor TRAN meni, da mora biti 
energetska učinkovitost ena od glavnih smernic razprav o prenovi Bele knjige o prometni 
politiki ter da je emisije CO2 treba zmanjšati do polovice mandata, kar je še večje zmanjšanje, 
kot ga predvideva zelena knjiga (zmanjšanje CO2 na 100 – 80 g/km pred letom 2020). Razen 
tega meni, da je treba energetsko učinkovitost vključiti v sisteme prometa in mobilnosti ter 
dejansko izvajati večino zakonodaje, ki jo je Parlament že sprejel.  
 

                                                 
13  Zelena knjiga: „Energetska učinkovitost ali narediti več z manj“ KOM(2005)0265 (poročevalka: 

M. Vincenzi).  
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Uvedba davčnih ukrepov 
 
Davčni ukrepi so pomemben dodatek k skupni politiki zmanjšanja CO2 za posamezna vozila ter 
spodbujajo nakup vozil, ki porabijo manj goriva. Komisija je predlagala osnutek direktive14 s 
pravili za izračun obdavčitve za osebna vozila na podlagi njihovih emisij ogljikovega dioksida. 
Odbor TRAN je osnutek Komisije podprl, prav tako pa več sprememb, ki so bile sprejete ne le 
za emisije ogljikovega dioksida, ampak tudi za porabo goriv in emisije dejavnikov 
onesnaževanja.  
 
Skupina na visoki ravni CARS 21 je izjavila, da se večina zainteresiranih zavzema za usklajene 
davčne ukrepe, da se onemogoči izkrivljanje trga med državami članicami.  
 
Spodbujanje uporabe biogoriv 
 
Direktiva o biogorivih iz leta 2003 predlaga znatno povečanje uporabe biogoriv v cestnem 
prometu. Vzpostavljeni so že državni ukrepi za nadomestitev 5,75 % vseh fosilnih goriv, 
uporabljenih pri prevozu (bencin in dizel), z biološkimi gorivi do leta 201015. Čeprav vozila z 
gorivnimi celicami, ki delujejo na tekoči vodik, s komercialnega vidika niso ugodna, lahko 
biogoriva znatno prispevajo k omejitvi povečevanja emisij ogljikovega dioksida (CO2) v 
prometu.  
 
Če bi postopno zmanjšali odvisnost od porabe nafte, ki je danes 98 %, bi lahko biogoriva 
pomagala razpršiti in izboljšati varnost oskrbe z gorivom ter v nekaterih ruralnih regijah Unije 
zagotovila nadomestne vire dohodka. 
 
Pred kratkim je Evropska komisija predstavila evropsko strategijo za biogoriva16

 za nadaljevanje spodbujanja uporabe biogoriv v EU in državah v razvoju,  
 za pripravo na široko uporabo biogoriv z izboljšanjem njihove stroškovne 

konkurenčnosti,  
 za raziskovanje priložnosti za države v razvoju za proizvodnjo surovin za biogoriva in 

sama biogoriva.  
 
To pobudo je Parlament marca 2005 sprejel z odobravanjem in povabil ostale institucije EU, da 
pospešijo prizadevanje za morebitno uporabo biomase in da hkrati pozornost usmerijo na 
okoljske vidike. Sprejetje podrobnega mnenja o tej pobudi odbora TRAN za odbor ITRE je 
predvideno za 19. in 20. junij.  
 
Glede stroškov in koristi za okolje Evropska agencija za okolje (AEM) meni, da biogoriva še 
vseeno povzročajo emisije ogljika, ki so povezane z gojenjem, letino, gnojenjem, ter da lahko 
ima proizvodnja biogoriv negativne posledice za biološko raznovrstnost in uporabo tal, saj te 
kulture zahtevajo velike obdelovalne površine in tekmujejo z drugimi uporabami tal (npr. 
gojenje ali ekstenzivno pogozdovanje). Upoštevati je treba vplive na okolje in biološko 
raznovrstnost.  

                                                 
14  Predlog Direktive Sveta o obdavčitvi osebnih avtomobilov, KOM(2005)0261.  
15  V obdobju 2003–2004 je proizvodnja biodizla v 25 državah članicah narasla za 29 %, proizvodnja bioetanola 

pa za 16 %.   
Leta 2004 je bila Nemčija glavni proizvajalec biodizla (54 % proizvodnje), Španija pa je glavni proizvajalec 
bioetanola (66 %).  

16  KOM(2006)0034. 
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Zdaj se razvija več tehnologij, ki omogočajo izdelavo tekočih biogoriv iz veliko različnih 
materialov. Skupina na visoki ravni CARS 21 je določila biogoriva druge generacije, ki so 
mogoče obetavna, in priporoča, da se jim nameni precejšnja podpora.  
 
Prehod na sistem vozil, ki jih poganja tekoči vodik 
 
Skupina na visoki ravni CARS 21 meni, da je tekoči vodik nosilec energije, ker pomeni izjemno 
priložnost in dolgoročno garancijo. Za izvedbo tega je treba najprej veliko vložiti v raziskave in 
razvoj.  
 
Odbor TRAN je temu akcijskemu načrtu, ki spodbuja uporabo tekočega vodika in tehnologije 
hibridov v vozilih, naklonjen, dokler se ne najde energetsko še boljša rešitev.  
 
Vozila z motorjem na vodik izpuščajo le vodo, zato so okoljske prednosti v zvezi s kakovostjo 
zraka precejšnje. Glede emisij CO2 in energetske dinamike je pomembno poudariti, da je treba, 
če želimo pozitivno vplivati na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vodik izdelati na 
trajnostni način in ne iz premoga ali naravnega plina.  
 
Čeprav je pot k gospodarstvu na podlagi vodika, ob upoštevanju ogromnih ovir v smislu 
stroškov, naporna, precej optimistične napovedi kažejo, da je pod določenimi pogoji manjši del 
novih vozil z manjšo močjo, ki se prodajajo v deželah OECD, mogoče opremiti s pogonom na 
vodik že pred letom 203017. 
 
Spodbujanje čistih vozil za cestni promet 
 
Cilj predloga direktive o spodbujanju čistih vozil za cestni prevoz18 s strani Komisije je 
spodbujanje uporabe energetsko učinkovitih čistih vozil, ki javne organe obvezuje, da ob 
obnavljanju voznega parka kupijo vsaj najmanjši odstotek teh vozil. Ti ukrepi so predvideni za 
zmanjšanje velike porabe energije, emisij CO2 in odvisnosti od uvožene nafte.  
 
Sprejetje mnenja19 odbora TRAN je predvideno za 20. junij 2006.  
 
2.3.2.2. Spodbujanje modalne spremembe 
 
Bela knjiga o prevozu kot pomembno prednostno nalogo predstavlja modalne spremembe. 
Evropska agencija za okolje je objavila, da modalne spremembe niso vedno zaželene, ker v 
nekaterih primerih okoljskih taks ni mogoče povišati in tako stimulirati železniškega prometa, 
ne da bi se zmanjšal cestni promet. Poročilo ASSESS20 o srednjeročni reviziji bele knjige je 
pozornost namenilo dejstvu, da so modalne spremembe lahko uporabne, ne morejo pa 
nadomestiti različnih sedanjih in prihodnjih načinov prevoza, ki postajajo pomembnejši, kot so 
cestni promet, prevoz z osebnimi vozili in letalstvo. Ta drugi steber je prav tako pomemben kot 
spodbujanje novih tehnologij in se ne sme podcenjevati.  

                                                 
17  Glej delovni dokument IEA/EET Working Paper „Reducing Oil Consumption in Transport“: Combining Three 

Approaches, april 2004.  
18  KOM(2005)0634. 
19  Poročevalec: Helmuth Markov.  
20 ASSESS: Ocena prispevanja TEN in drugih ukrepov prometne politike ter srednjeročno izvajanje bele knjige o 

evropski prometni politiki za leto 2010, oktober 2005. 
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Modalne spremembe predvidevajo raziskave alternativnih rešitev za cestni promet, železniški 
promet in promet po celinskih plovnih poteh na enotnem trgu. Ob upoštevanju tega smo našli 
več zakonodajnih pobud:  

 Ponovna oživitev železnic zaradi prvega in drugega železniškega paketa, ki še vedno 
veljata. Sprejetje tretjega paketa je pričakovano. 

 Modalne spremembe predvidevajo raziskave alternativnih rešitev za cestni promet, 
železniški promet in promet po celinskih plovnih poteh na enotnem trgu. 

 Spremembe prometa, kot je predvideno v programu Marco Polo ali prihodnjem 
programu Marco Polo II. 

 
Kljub tem ukrepom cestni promet še vedno zajema velik del trga.  
 
Decembra 2005 je direktiva o evropski vinjeti, ki jo je sprejel Parlament, želela uskladiti 
cestnine in pravice uporabe v vseh državah članicah, uskladiti notranji trg in vzpostaviti sistem 
plačil na podlagi načela „uporabnik plačnik“ in „uporabnik onesnaževalec“. Razen tega je 
vključevala delovni načrt za internalizacijo zunanjih stroškov za vse načine prevoza. 
 
Postopno odpiranje nacionalnih železniških trgov morajo vse države članice izvajati na enoten 
način. Vzporedno morajo železniška podjetja povečati zmogljivost ter postati privlačnejša in 
učinkovitejša. Dejansko gre torej za to, da programi, kot je prihodnji Marco Polo II, niso 
oškodovani zaradi zmanjševanja proračuna Skupnosti. Zato morajo železniška podjetja povečati 
svojo privlačnost in učinkovitost. 
 
2.3.2.3. Zmanjšanje porabe goriva v letalstvu 
 
Učinkovitost porabe goriva v letalstvu se je v zadnjih 40 letih povečala za več kot 70 %. Kljub 
padcu letalskega prometa se je poraba goriva v letalstvu povečala. Zato so emisije toplogrednih 
plinov v mednarodnem letalstvu v obdobju 1990–2003 narasle za 73 %. Če se bo rast tako 
nadaljevala, bodo emisije mednarodnega letalstva na letališčih Unije v obdobju 1990–2012 
narasle za 150 %.  
 
Odbor TRAN podpira mnenje Evropske komisije, da je najprimernejše sredstvo za rešitev te 
težave vključevanje letalstva v skupne evropske emisije, o katerih se pogajajo v sistemu 
izmenjave21. 
 
2.3.2.4. Na mestnih območjih 
 
Približno 40 % vseh emisij CO2, povezanih s prometom, je v evropskih mestih, kar pomeni, da 
zlasti na teh območjih obstaja veliko možnosti, da se uresniči energetska učinkovitost prometa 
prek: 

 spodbujanja visokokakovostnega javnega prometa; 
 spremembe tipičnih načinov prometa v prevoz s kolesom in hojo, na primer z 

naložbami v mreže kolesarskih stez.22 

                                                 
21  Poročevalka: J. Hennis-Plasschaert. 
22  Politika za spodbujanje uporabe koles je lahko veliko prispevala k zmanjšanju prevoza z avtomobilom v mestu: 

Na primer: od 1999 do 2002 je bilo mesto Odense (prebivalstvo: 150 000 prebivalcev) uradno nacionalno 
mesto koles na Danskem. Projekt je razvil 50 pobud v zvezi s spodbujanjem prevoza s kolesom. Med trajanjem 
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Evropa lahko prispeva k temu cilju, ki je povezan z najboljšimi praksami ali stalnimi projekti 
mestnega prevoza, z določanjem obveznih rokov uresničevanja za doseganje spremembe, ki bo 
omogočila dajanje prednosti javnemu prevozu, kolesu in hoji.  
 

                                                                                                                                                            
projekta so prebivalci mesta Odense izvedli 35 milijonov novih potovanj s kolesom (približno 25 000 na dan); 
polovica teh potovanj je bila prej izvedena z avtomobilom.  
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2.4.  Regionalna politika 

 
2.4.1. Sedanje razmere: Odnos med tem sektorjem in energijo 
 
V okviru regionalne politike je bila izvedena analiza ukrepov na področju energije, ki črpajo 
sredstva strukturnih skladov, ter sinteza rezultatov in političnih priporočil študije „Okoljska 
gibanja v zvezi s storitvami in energetskimi omrežji ter teritorialni vpliv energetske politike 
EU“, ki jo je izvedel ESPON23 leta 2005. Na koncu tega poglavja bomo predstavili kratek opis 
lokalnih omrežij, ki podpirajo obnovljive vire energije. 
 
2.4.1.1. Ukrepi, ki črpajo sredstva iz strukturnih skladov 
 
Kako usmeriti razvoj energetskih potreb s pospeševanjem spreminjanja obnašanja državljanov, 
uporabnikov in proizvajalcev? Spodbujanje politike evropskih regij bo predstavljalo dejavnik, ki 
bo določil izzive, predvsem za prihodnje rodove. V tem smislu Evropska komisija izvaja stalno 
politiko spodbujanja v korist obnovljivih virov energije.  
 
V obdobju od 2000 do 2006 so se iz strukturnih skladov črpala sredstva za potrebne projekte 
trajnega razvoja, pri čemer sta bila posebno pomembna dva vidika: energetska učinkovitost in 
raznovrstnost uporabljenih energij.  
 
Pri načrtovanju novega obdobja od 2007 do 2013 bo pozornost namenjena ukrepom za 
spodbujanje obnovljivih virov energije in energetski učinkovitosti. Nekateri takšni projekti bo 
lahko črpali sredstva iz kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu 
s tremi cilji, in sicer „konvergenco“, „regionalno konkurenčnostjo in zaposlovanjem“ ter 
„ozemeljskim sodelovanjem“.  
 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
 
V skladu s ciljem „konvergenca“ bo Evropski sklad za regionalni razvoj svojo pomoč 
osredotočil na podporo trajnostnemu razvoju. Ta končni cilj zadeva zlasti izboljšanje 
čezevropskih omrežij za večjo zanesljivost oskrbe, vključevanje okoljskih vidikov, izboljšanje 
energetske učinkovitosti in razvoj obnovljivih virov energije.  
 
Cilj „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ bo podprl strategije trajnostnega razvoja, 
predvsem glede spodbujanja energetske učinkovitosti, proizvodnje obnovljivih virov energije in 
razvoja učinkovitih sistemov upravljanja z energijo.  
 
Vidik „evropsko ozemeljsko sodelovanje“ bo spodbudil zlasti zmanjšanje težav v zvezi z 
oddaljenostjo posameznih območij z boljšim dostopom do opreme in čezmejnih energetskih 
sistemov.  
 
 

                                                 
23  ESPON je francoska okrajšava za Evropsko omrežje za opazovanje prostorskega razvoja. To omrežje izvaja 

študije o razvoju in opazovanju prostora z nacionalnega, regionalnega ali lokalnega vidika.  
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Kohezijski sklad 
 
Sklad lahko v zvezi s trajnostnim razvojem, ki jasno uvaja okoljske prednosti, poseže v sektorje, 
v smislu energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.  
 
Zaprtje jedrskih elektrarn lahko financirata samo ta dva sklada.  
 
2.4.1.2. Lokalna omrežja, ki podpirajo politike na področju obnovljivih virov energije 
 
A) Energija mest (Énergie Cités) je neprofitno združenje, ki združuje evropske občine, ki se 
zavzemajo za politiko obnovljivih virov energije ter želijo deliti svoje izkušnje in tehnična 
znanja. Vključuje več kot 120 mest, ki so člani združenja (vključno s kolektivnimi člani), kar 
predstavlja skupaj 400 evropskih mest v 25 državah.  
 
B) Zveza za podnebje (Alliance pour le Climat) je omrežje mest in evropskih mestnih občin, ki 
so skupaj s staroselskimi prebivalci tropskega gozda ustanovili združenje za obvladovanje 
podnebnih sprememb. Združenje se zavzema zlasti za razširjenost ciljev, ki zadevajo 
obvladovanje podnebnih sprememb, na lokalni ravni. To omrežje vključuje 1300 članov iz 14 
evropskih držav.  
 
C) Mesta za zaščito podnebja Evrope (Cities for Climate Protection Europe) je evropska veja 
svetovnega gibanja za zmanjšanje segrevanja planeta in izboljšanje življenjskih pogojev v 
mestih s pomočjo okoljskih politik lokalnih organov.  
 
2.4.3. Priporočila 
 
Glavna priporočila24 v okviru regionalne politike na področju energije. 
 

• Spodbuditi je treba ustanovitev lokalnih energetskih agencij. Namen teh agencij je 
širjenje informacij v zvezi z racionalno uporabo energije, s čimer prispevajo k 
učinkovitosti energetskega sistema. Lokalne energetske agencije lahko postanejo ključni 
predstavniki spodbujanja racionalne uporabe energije v industriji in poslopjih in lokalnih 
obnovljivih virov energije.  

 
• Razlikovanje med lokalnimi in nacionalnimi politikami: politike v zvezi z energetskimi 

sektorji ter njihovim vplivom na gospodarsko dejavnost in dobro počutje prebivalstva so 
na splošno oblikovane na nacionalni in ne na regionalni ravni. Ko se oblikujejo politike, 
je bistveno razlikovati ti dve ravni. Cenovna politika izhaja iz nacionalne ravni, medtem 
ko mora biti spodbujanje gojenja pridelkov, iz katerih se proizvaja biogorivo, še naprej 
dodeljeno regionalni ravni.  

 
• Razvoj obnovljivih virov energije: obnovljivi viri energije lahko imajo zaradi svojega 

decentraliziranega značaja zelo pozitiven učinek na ustvarjanje delovnih mest in lokalnih 
prihodkov. Proizvodnja elektrike z obnovljivimi viri energije je cilj, ki ga je treba doseči 
do leta 2010.  

 

                                                 
24  „Okoljska gibanja v zvezi s storitvami in energetskimi omrežji ter teritorialni vpliv energetske politike EU“, 

ESPON, 2005. 
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 Preprečevanje emisij toplogrednih plinov in odvisnost od nafte v večini zadevnih držav 
zahtevata dejavno strategijo v korist obnovljivih virov energije na lokalni ravni.  
 

 Lokalne posledice energetske politike so jasno odvisne od spodbujanja obnovljivih virov 
energije, ki na lokalni ravni ustvarjajo prihodke ter možnosti za podjetja in zaposlovanje. 
Strategija spodbujanja obnovljivih virov energije je lahko zelo pomembna za ustvarjanje 
pogojev policentrične Evrope.  

 
• Prilagodljivost cenovne politike: Cena elektrike v industriji in gospodinjstvu se med 

državami zelo razlikuje. V večini držav se razlika med cenami, ki veljajo za industrijo, in 
tistimi za gospodinjstvo povečuje. Vseeno se zdi, da cena energije ne pojasnjuje razlik v 
potrošnji niti razvoja med državami.  

 
 Te ugotovitve so za cenovno politiko zelo pomembne. Cenovna politika se lahko 

uporablja za ustvarjanje finančnih sredstev, ki morajo biti namenjena področjem, kot je 
spodbujanje obnovljivih virov energije, energetska učinkovitost in informacijska politika 
potrošnikov.  

 
• Spodbujanje raziskav in razvoja na področju energetske učinkovitosti in uporabe 

obnovljivih virov energije Evropa ima na voljo znatne vire energije, ki izhajajo iz 
obnovljivih virov energije, kot je biomasa, veter, vodna in sončna energija. Vseeno zdaj 
obstajajo tehnične omejitve uporabe potenciala obnovljivih virov energije. Količina 
elektrike, proizvedene v napravah za vetrno energijo je na primer omejena s tehničnimi 
težavami omrežja.  

 
 Glavni izziv za spodbujanje obnovljivih virov energije in energetske neodvisnosti 

Evrope je odpravljanje teh omejitev. To je izredno občutljiva tema za strukturo 
proizvodnjo energije na otokih in v najbolj oddaljenih regijah, katerih povezava s 
čezmejnimi omrežji ni mogoča ali pa je njihova cena nedostopna.  

 
• Potreba po celostnem okviru za energetsko politiko: politike Unije (in pogosto tudi 

nacionalne politike) so bile do zdaj politike „na papirju“. Konkurenčnost, okolje in 
regionalni razvoj lahko izpolnjujejo konfliktne cilje in največkrat povzročijo nezaželene 
učinke.  

 
 To je jasno, kadar opazujemo cenovno politiko. Čeprav se zdi, da je elektrika po nizki 

ceni privlačna in omogoča spodbujanje konkurenčnosti Evrope na svetovnih trgih (in da 
se je liberalizacija izkazala kot ključna politika za zniževanje cen), to jasno vključuje 
najvišje ravni potrošnje in manj spodbuja energetsko učinkovitost.  
 

 V stanju, v katerem so zdaj tehnologije in svetovnih trgov višje cene slabo spodbujajo 
zahtevo po fosilnih in jedrskih energetskih virih. Doseganje dobrega ravnovesja med 
konkurenčnostjo, okoljem in lokalnim razvojem zahteva celoten okvir, ki hkrati 
predvideva te tri cilje in upošteva srednjeročen strošek zdaj sprejetih odločitev.  
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3. SKLEPI 
 
Področje energetike je za Evropo nov zagon: naša odvisnost od uvoza se povečuje; rezerve so 
osredotočene na nekaj držav; svetovna potreba po energiji je vedno večja; cene nafte in plina se 
še naprej povečujejo; priča smo segrevanju ozračja; Evropa še vedno ni razvila popolnoma 
konkurenčnih trgov. 
 
Takšen je energetski okvir našega stoletja, v katerem sta strukturna in kohezijska politika 
neposredno prizadeti in lahko prav tako prispevata k zagotovitvi odgovorov na te dejanske 
izzive za prihodnost. Razen tega učinki vplivajo na vsakdanje življenje vsakega evropskega 
državljana in vsakega potrošnika. 
 
Unija ima na voljo vse politične instrumente, potrebne za soočanje s celotnim energetskim 
vprašanjem. Izkoristiti morajo različne sinergije med različnimi politikami, vendar pa je v 
splošnem okviru bistveno delovati na celosten način. 
 
Strukturna in kohezijska politika si morata postaviti različne cilje, med drugim:  
 
Kmetijstvo: spodbujanje pridelkov, ki niso namenjeni za prehranjevanje; povečanje površin za 
gojenje pridelkov prek subvencij, uveljavljanje obveznega pogoja za pridobivanje obnovljive 
toplote, financiranje raziskav o semenih; pregled zakonodaje, da se preprečijo negativni učinki 
na pridelke, ki niso namenjeni za prehranjevanje; razvijanje preglednega in javnega 
informacijskega sistema, ki bo zagotovil informacije o koristih pridelkov, ki niso namenjeni za 
prehranjevanje; uskladitev standardov za pridelke in podpiranje obnovljivih primarnih surovin; 
podpora širjenju in prenosu raziskave o biomaterialih, bioenergije in biogorivu ter končno 
integracija nacionalnih dejavnosti za raziskave in razvoj na evropski ravni. 
 
Ribištvo: spodbujanje študije o varčevanju z gorivom, oblikovanje začasnih in posebnih 
instrumentov za soočanje z višjimi cenami goriva; zagotovitev davčnih ugodnosti v nekaterih 
segmentih ribiške flote; opredelitev energetske učinkovitosti na morju kot prednostne naloge.  
 
Promet: boljša poraba goriva v cestnim prometu, ki jo je treba doseči s ponovnimi prizadevanji 
proizvajalcev vozil glede zmanjšanja emisij CO2; uvedba spodbud z davčnimi ukrepi, večje 
spodbujanje biogoriva; vzpostavitev prehoda k sistemu vozil, ki delujejo na tekoči vodik, 
spodbujanje „čistih“ vozil; spodbujanje modalne spremembe; zmanjšanje potrošnje letalskega 
goriva in goriva na mestnih področjih, razvijanje kakovostnega javnega prometa in drugih 
načinov klasičnega prometa. 
 
Regionalna politika: ustanovitev lokalnih energetskih agencij; bistveno je razlikovanje 
nacionalnih politik od lokalnih politik, ko se te oblikujejo. Te zadnje bi se morale ukvarjati s 
spodbudami za gojenje pridelkov za biogoriva; razvoj obnovljivih virov energije bo vplival na 
zaposlovanje in lokalne prihodke; prilagodljivost cenovne politike za spodbujanje obnovljivih 
virov energije; spodbujanje raziskav in razvoja na področju energetske učinkovitosti in uporabe 
obnovljivih virov energije ter končno zahteva po celostnem okviru za energetsko politiko. 
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4.  INTERNETNE POVEZAVE 
 
 
AGRICULTURE 

www.oestv.fr

Réflexions sur la valorisation noon 
alimentaire de la biomase, Février 
2006, Chambre d'Agriculture de la 
Vendée. 

www.inra.fr
L'ambivalance des filières 
biocarburants, Décembre 2005, 
INRA. 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456 'The promotion of Non-Food Crops», 
July 2005. 

 
 
PÊCHE 
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm European Commission, DG Fisheries. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/ Obervatorio Legislativo. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Economic Performance and Fuel Price 
Increase, Conference on Energy 
efficiency in Fisheries, Brussels, 11-
12 May 2006. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm
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