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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zeleno knjigo o evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in varno 
energijo;

2. poudarja, da je Evropska unija zavezana cilju boja proti podnebnim spremembam in s 
tem omejevanju povišanja svetovne temperature za +2 °C v primerjavi z predindustrijsko 
stopnjo; 

3. opozarja, da je za dosego enotne evropske politike na področju energije potrebna pravna 
osnova, ki bo zagotovila varno, cenovno dostopno in decentralizirano učinkovito 
energetsko gospodarstvo ter hkrati varovala okolje; vztraja, da je promet ključni del 
takšne trajnostne energetske politike in ga je zato treba v celoti obravnavati;  

4. poziva Komisijo, da glede na sedanjih 25 ločenih regulatorjev na področju energije v 
državah članicah dokončno pregleda vlogo regulatorjev v vsaki državi članici ter hkrati v 
celoti oceni, ali je morda potreben evropski energetski regulator;  

5. poudarja, da sedanja uporaba fosilnih goriv za proizvodnjo energije škodljivo vpliva na 
podnebje ter zlasti povzroča pomanjkanje in izčrpanost teh virov, zaradi česar so države 
članice na področju energije odvisne od izvoza iz držav zunaj EU; torej zahteva, naj bosta 
predlagana akcijska načrta za dosego energetske učinkovitosti ter trajnostne, konkurenčne 
in varne energije dovolj ambiciozna pri zmanjšanju sedanje porabe energije za 20 % do 
leta 2020, naj vsebujeta mehanizem za spremljanje in nadzor ter bosta medsebojno 
usklajena; 

6. poudarja, da morata biti varnost oskrbe z energijo in varstvo podnebja usklajena ter da je 
treba pri vseh prizadevanjih za diverzifikacijo oskrbe z energijo dati prednost energetski 
učinkovitosti in nadomestnim možnostim na osnovi nizke vsebnosti ogljika, zlasti 
obnovljivim virom energije; 

7. poudarja, da sta varnost oskrbe z energijo in varstvo podnebja v EU v veliki meri odvisna 
od razvoja v državah, kot so Združene države, Kitajska, Indija itd., ter poziva Komisijo in 
Svet, da okrepita prizadevanja za vključitev teh držav v blažitev podnebnih sprememb; 
meni, da bi bila finančna pomoč državam v razvoju, kot sta Kitajska in Indija, pri 
naložbah v učinkovitejše energetske tehnologije na osnovi nizke vsebnosti ogljika 
pomembna pobuda; 

8. poudarja, da sta geotermalna energija in energija morskega valovanja izjemen potencial v 
smislu oskrbe z energijo tudi v Evropi in da si je treba močno prizadevati za njuno 
uporabo; 

9. opozarja, da je pomembno širiti ozaveščenost industrije in državljanov glede razumne 
porabe energije ter preprečevanja izgube energije in poziva k izvajanju obsežnih 
informativnih ter izobraževalnih kampanj; poziva tudi k spodbujanju obnovljivih virov 
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energije; 

10. odločno poziva, da bi morala evropska energetska strategija vsebovati visoke cilje, da bi 
se v mešanici energetskih virov postopno povečal delež energetskih virov z nizko 
vsebnostjo CO2; podpira zamisel, da se kot splošen strateški cilj določi najmanjši delež 
skupne mešanice energetskih virov EU, ki izvira iz varnih virov energije in virov energije 
z nizko vsebnostjo ogljika;  

11. poudarja, da odvisnost EU od uvožene energije že znatno vpliva na različna področja in 
bo še naprej slabšala neodvisnost EU pri odločanju na drugih političnih področjih, razen 
če se sprejmejo strogi ukrepi za podporo razvoju in uporabi domačih energetskih virov; 

12. pozdravlja, glede na zeleno knjigo, nedavno pobudo Komisije za izvedbo študije, "ki bi 
obravnavala povezave med upravljanjem naravnih virov in konfliktom v zunanjih 
odnosih Komisije", ter poudarja zlasti povezave med varnostjo oskrbe z energijo in 
varstvom podnebja; 

13. opozarja, da se 40 % energije EU porabi v stavbah; podpira zamisel, da bi se sedanja 
direktiva o stavbah uporabljala za vse stavbe; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj oceni 
možnost vzpostavitve vseevropskega sistema "belih certifikatov" na področju energetske 
učinkovitosti;  

14. poziva, naj strategija posveti dovolj pozornosti prometnemu sektorju;  

15. poziva k določitvi zavezujočih ciljev za emisije CO2 iz avtomobilov, tj. 120 gramov CO2
na vozilo/kilometer do leta 2012; meni, da je treba te cilje vsaki dve leti dodatno znižati 
za najmanj 10 g na km in s tem do leta 2020 doseči zgornjo mejo 80 g/km za vsa cestna 
vozila;  

16. poziva Komisijo, naj najpozneje do pomladi 2007 predloži izvedbene ukrepe za izdelke z 
veliko možnostjo varčevanja energije v okviru Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, UL L 191, 22.7.2005, str. 29; 

17. meni, da je skrb zbujajoča možnost, da vse države članice ne bodo izpolnile ciljev, ki jih 
je zastavila Evropska unija na področju večje rabe obnovljivih virov energije za leto 
2010; poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da se zagotovi izpolnitev 
opredeljenih ciljev; 

18. vztraja, da je treba zlasti v novih državah članicah povečati prizadevanja na področju 
raziskav in tehnoloških predstavitvenih dejavnosti za spodbujanje in razvoj učinkovitejše 
rabe obnovljivih virov energije; poudarja, da je treba uvesti davčne spodbude za uporabo 
biogoriva v prometnem sektorju, kar je lahko tudi dodaten vir dohodka na nekaterih 
podeželskih območjih Evropske unije;  

19. v zvezi s tem meni, da je treba bolje prilagoditi in uskladiti podporo za električno 
energijo iz obnovljivih virov energije, zato da se uporabljajo zlasti na območjih z 
najboljšimi naravnimi pogoji; meni, da bi bila glede na sedanje znanje najboljša evropska 
zakonodaja o skladiščenju energije, vendar upoštevajoč tudi druge sisteme;  
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20. upa, da se bo načrt o obnovljivih virih energije iz zelene knjige izkazal za ambicioznega, s 
poudarkom na raziskavah, in bo vseboval letni mehanizem za ocenjevanje doseganja 
ciljev;

21. poziva, naj se preuči možnost zagotavljanja in prednostne obravnave dostopa energije iz 
obnovljivih virov v omrežje; poziva k usklajenemu prizadevanju za oblikovanje 
ugodnejšega okvira za mikroproizvodnjo ter da se preučijo mogoče splošne ugodnosti 
zaradi decentralizirane proizvodnje;  

22. opozarja na veliko povpraševanje po primarni energiji in velike možnosti prihrankov pri 
ogrevanju zgradb ter zato podpira napoved komisarja Piebalga, da bo pred koncem leta 
2006 predložil direktivo o okolju prijaznih sistemih ogrevanja; 

23. opozarja, da so obnovljivi viri energije že sedaj v nekaterih primerih konkurenčni in je 
zanje treba zagotoviti le začetna finančna sredstva ali odpraviti ovire za vstop na trg ter 
da je treba v primerih, kjer so stroški še vedno visoki, podrobneje obravnavati tveganje, 
povezano z drugimi energetskimi viri, kot so proizvodnja CO2 in uvoz surovin iz 
politično nestabilnih regij;  

24. opozarja, da bo izvajanje enakih konkurenčnih pogojev ugodno za dolgoročno strategijo 
diverzifikacije energetskih virov, tj., zagotovljena bo primerjava virov s popolno 
vključitvijo zunanjih stroškov (odpadki, razgradnja, izčrpanost virov) in upoštevale se 
bodo okoljske koristi posameznih virov;  

25. poziva Komisijo, naj v naslednjem programskem obdobju (2007–2013) svojo pozornost 
usmeri v obnovljive vire energije in energetski prihranek ter naj takšne politike predlaga 
v vseh dejavnostih, financiranih iz strukturnih in kohezijskih skladov, zlasti tistih, ki jih 
financira Evropski sklad za regionalni razvoj v vseh regijah Unije, pri čemer naj upošteva 
njihove posebne značilnosti; 

26. poudarja, da je treba za revizijo direktive o trgovanju z emisijami določiti višje cilje kot 
del strategije iz poglavja o podnebnih spremembah;  

27. poziva Komisijo naj leta 2010 predstavi vmesno oceno predlogov iz odstavka 25 ter 
naknadno oceno na koncu programskega obdobja;

28. meni, da bi trdna zunanja politika, v okviru katere bi se vse industrializirane države 
pridružile skupnemu boju proti podnebnim spremembam, in večja vključitev programov 
čiste in učinkovite energije v razvojno politiko Unije znatno povečala vpliv ukrepov 
Evropske unije.
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Energetske teme vse od energetskih kriz v sedemdesetih letih niso bile tako visoko na 
političnem in socialnem dnevnem redu.  Spremembe, ki se dogajajo na energetskem področju 
so pomembne in temeljite ter bodo dolgoročno narekovale ekonomski razvoj vseh držav. Brez 
dolgoročnega energetskega načrtovanja je Unija v nevarnosti, da bo trpela posledice bolečega 
rojstva novega energetskega obdobja. 

Na družbeni ravni je javni dialog osredotočen predvsem na visoke cene nafte, ki, kot kaže, ne 
bodo padle na nizko raven prejšnjih let. Na čisto energetski ravni se razprava strokovnjakov 
odvija na različnih področjih. Sprašujejo se zlasti, ali je proizvodnja argona že presegla 
najvišjo mejo in ali bo nafta dosegla vrh v naslednjem desetletju. Ta razprava pa je relativno 
majhnega pomena za dolgoročno načrtovanje. Zato pripravljavka mnenja meni, da je 
pomembno oblikovati vsaj skupno zunanjo energetsko politiko. 
Evropa se mora boriti proti energetski potratnosti v vseh pomenih. V začetku osemdesetih let, 
takoj po drugem naftnem šoku, je Evropa pričela z ogromnimi napori na področju varčevanja 
z energijo, kar je povzročilo približno 10% zmanjšanje celotne porabe nafte v državah OECD 
v treh letih, pri tem pa je naraščanje ekonomske proizvodnje ostalo enako. Omejevanje 
potratnosti in zmerna raba energije predstavljata nujno in splošno potrebo, če želimo 
zagotoviti čimbolj neboleč prehod v novo energetsko obdobje in hkrati zaščititi okolje. Visoke 
cene nafte in plina kažejo, da si je treba prizadevati za racionalno porabo energije.  
Prizadevanje, ki bo kratkoročno ustvarilo 1.000.000 delovnih mest v EU (energetski 
inšpektorji, električarji, delo na področju izoliranja stavb, delo na področju obnove 
stanovanjskih zgradb itd.). 

Obenem bi EU lahko prihranila do 20 % trenutne porabe energije pri gradnji, transportu in v 
industriji. Polovica teh prihrankov izvira iz izvajanja obstoječega evropskega pravnega okvira 
s strani držav članic, druga polovica pa izvira iz inovativnih rešitev. Zato pozivamo Evropsko 
komisijo, naj ne kaže razumevanja do držav članic, ki ne izvajajo uredbe o energetski 
učinkovitosti stavb. 

Po mnenju pripravljavke mnenja, bi moral biti cilj, ki predvideva zmanjšanje porabe energije 
za 20 %, obvezujoč za vse države članice. Obenem pa je še vedno nujen popoln prenos in 
izvajanje obstoječih direktiv o gradnji, soproizvodnji električne energije in toplote, okoljsko 
primerni zasnovi izdelkov, energetski učinkovitosti, označevanju energetske porabe in 
električnih naprav v vseh državah članicah. Komisijo poziva tudi, naj vztraja pri označevanju 
prezračevalnih naprav v zgradbah. 

Upoštevajoč, da javne zgradbe prav tako prispevajo k potrati energije, bi se morali s tem 
problemom soočati s pomočjo letnih energetskih inšpekcij, rezultate pa bi morali objavljati, 
kar bi omogočalo boljši javni nadzor. Potrebna je ustanovitev neodvisne institucije, katere 
naloga bo nadzor nad načrtom za prihranek energije, spremljanje in preverjanje doseganja 
dolžnosti, ki izhajajo iz cilja Skupnosti, ki predvideva zmanjšanje porabe za 20 %. Poleg tega 
pripravljavka mnenja meni, da je potrebna letna objava ocene zgoraj omenjenega ter da 
morata biti Evropska komisija in Evropski parlament ves čas obveščena.

Pripravljavka mnenja pozdravlja napore za prihranek goriva s pomočjo hibridnih motorjev 
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oziroma STOP in START motorjev v prevoznem sektorju; meni pa tudi, da bi se morala ta 
prizadevanja razširiti tudi na druge dele avtomobila kot na primer prezračevalne naprave. Zato 
poziva avtomobilsko industrijo naj na tem področju ukrepa po posvetu z Evropsko komisijo v 
okviru "prostovoljnih dogovorov".

EU ima v svojih rokah uporabna orodja za izvajanje teh politik na evropski ravni, gre namreč 
za strukturne sklade. Pripravljavka mnenja meni, da bi morali pri vseh financiranjih gradnje 
stavb ali posegov v gradbenem sektorju iz regionalnega sklada upoštevati energetsko 
obnašanje stavbe kot tudi možnost uporabe notranjih virov energije (geotermične -
bioklimatske itd.).

Zato poziva Komisijo, naj nadaljuje ne le z vključevanjem splošne zahteve po racionalni rabi 
energije, vendar tudi s spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije preko strukturnih 
skladov za vse evropske regije.

Na ta način se podprejo cilji lizbonske strategije, okrepi se enotni trg porabe energije, 
istočasno pa se preko sektorja, kjer EU igra vodilno vlogo, veča njena mednarodna 
konkurenčnost. 
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